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WPROWADZENIE

Europejska Stolica Kultury to jeden z najważniejszych unijnych progra-
mów kulturalnych, a jego znaczenie wykracza poza wąsko rozumianą 
sferę kultury. Program ten był jednym z ważniejszych mechanizmów, 
który przyczynił się do miejskiego odrodzenia miast europejskich i coraz 
ściślejszej integracji na wielu polach aktywności społecznej i kulturowej. 
W przypadku polskich miast miał on dodatkowe znaczenie. Konkurs na 
ESK 2016, rozpoczęty w 2007 roku, był pierwszym tego typu konkursem 
w Polsce. Co prawda w milenijnym 2000 roku zaszczytny tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury otrzymał Kraków, jednak wybór ten nie był poprze-
dzony konkursem, ale procedurą konkurencyjnej selekcji. Konkurs na 
ESK, do którego przystąpiło jedenaście polskich miast, odbywał się w wy-
jątkowo dogodnym kontekście. Kilka lat wcześniej Polska weszła do Unii 
Europejskiej, a miasta zostały włączone w europejską sieć, dzięki której 
dokonywała się niespotykana wcześniej dyfuzja kulturowa, ożywiająca 
przestrzeń polskich miast. W tym samym czasie przechodziły też one, 
niektóre bardzo boleśnie, transformację swoich podstaw gospodarczych, 
próbując odnaleźć się w nowej, postfordowskiej rzeczywistości. W tych 
uwarunkowaniach gospodarczych kołem zamachowym rozwoju stała się 
między innymi kultura.

Co jednak szczególnie istotne, w przypadku Polski zarówno miasto, 
jak i jego kultura nie odgrywały większej roli w kształtowaniu narodo-
wych wzorów kulturowych. W dodatku doczekały się one silnych ste-
reotypów obcości i prezentowane były jako wartości nieprzystające do 
polskiej tożsamości narodowej. W początkach XXI wieku, we wstępie do 
obszernej antologii tekstów o sztuce miasta Ewa Rewers pisała, że „polskie 
miasta pod tym względem są upośledzone, ich miejskość nierozpoznana, 
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świadomość miasta lekceważona” (Rewers 2010: 14). Konkurs na ESK, 
odbywający się w wyjątkowo dogodnym momencie, stał się impulsem 
do odkrywania miejskości polskich miast i wzmacniania ich tożsamości. 
W tym przypadku możemy mówić o prawdziwym „efekcie ESK”, któ-
ry z jednej strony rozbudził ciekawość miasta wśród jego mieszkańców, 
z drugiej natomiast przyczynił się do budowania kapitału społecznego, co 
pozwoliło na wypełnianie „socjologicznej próżni” (Nowak 1979), będącej 
jedną z charakterystycznych cech polskich miast po 1945 roku. Wszyst-
ko to sprawiło, że konkurs stawał się wydarzeniem pokoleniowym, a dla 
niektórych miast swoistym mitem początku – kształtowania się nowych 
miejskich tożsamości.

Badania nad „efektem ESK” prowadzone były w 2016 roku, przy czym 
ich zasadnicza część – wywiady pogłębiane – realizowane były pomiędzy 
lutym a sierpniem tegoż roku. Do badań wytypowano siedem z jedena-
stu miast, które uczestniczyły w konkursie: Gdańsk, Katowice, Lublin, 
Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław. Projekt badawczy został sfinansowany 
przez Biuro Festiwalowe IMPART 2016, realizowany był natomiast przez 
zespół pracowników naukowych Instytutu Europeistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w składzie: Paweł Kubicki (kierownik projektu), Bożena 
Gierat-Bieroń, Joanna Orzechowska-Wacławska. Badania miały na celu 
analizę i rekonstrukcję procesów wywołanych konkursem z lat 2007–2011, 
a zwłaszcza ich długofalowych skutków. Podstawowym celem projektu 
była próba odpowiedzi na pytanie, czy w wyniku kandydowania polskich 
miast do tytułu ESK na rok 2016 doszło w tych miastach do szeroko pojętej 
zmiany. Jeśli tak, to za pomocą jakich wyznaczników należy tę zmianę 
opisać i zmierzyć, oraz jaki wpływ miała ona na transformację polskich 
miast w zakresie tożsamości, polityk kulturalnych, aktywizacji społecznych 
czy aspiracji artystycznych ich twórców i mieszkańców.

Zmiana to według słownikowej definicji „fakt, że coś staje się inne niż 
dotychczas” (Słownik Języka Polskiego, online), to również modyfikowa-
nie, korygowanie, reorganizowanie lub metamorfoza. O doświadczaniu 
zmiany przekonani byli niemal wszyscy uczestnicy procesu aplikacyjnego, 
zwłaszcza członkowie zespołów piszących programy i przygotowujących 
festiwale. Świadczyły o niej też teksty publicystyczne, a także neutralni 
obserwatorzy całego tego bezprecedensowego zjawiska. Zadaniem ba-
dawczym było więc zweryfikowanie intuicyjnych sądów, a  następnie 
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próba opisu natury zmiany oraz jej interpretacji. Badania prowadziły do 
wniosków, że konkurs ESK 2016 spowodował szeroką, wielopoziomową 
aktywizację oficjalnych i niezależnych sił, wywołując głęboką i oczekiwaną 
transformację polskich miast.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów, podsumowania oraz aneksu. 
W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Europejska Stolica Kultury”, za-
prezentowana została idea programu i jego historia. Dużo uwagi poświę-
cono przedstawieniu szerszego kontekstu, w ramach którego rozwijał się 
program ESK. W tym przypadku chodziło przede wszystkim o procesy 
nazywane miejskim odrodzeniem, które w znacznej mierze przyczyniły 
się do rozwoju i popularności programu ESK w Europie. Na przykładach 
miast europejskich świętujących program ESK, rozważano dobre i złe 
praktyki w realizacji tego programu. Osobny podrozdział przeznaczony 
został na analizę starań o ESK 2016 w miastach hiszpańskich, co pozwo-
liło na zarysowanie szerszego europejskiego kontekstu dla dyskutowa-
nej problematyki. Rozdział drugi, zatytułowany „Założenia badawcze 
i metodologia”, poświęcony został w całości kwestiom metodologicznym. 
Prezentowany jest w nim opis i metodologia badań, omówione zostały 
hipotezy badawcze oraz kryteria doboru próby zarówno respondentów, 
jak też badanych miast.

W kolejnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prowadzonych ba-
dań. Jeden z najważniejszych długofalowych skutków efektu ESK odnosił 
się do kwestii tożsamości miast, dlatego też problematyce tej poświęcili-
śmy najwięcej miejsca w rozdziale trzecim, zatytułowanym „Tożsamość 
i narracje miejskie”. Polskie miasta po akcesji do UE stały się beneficjen-
tami ogromnych środków finansowych, przeznaczonych na poprawę in-
frastruktury i jakości życia. Dotychczasowe ich wykorzystanie, z różnych 
powodów, nie zawsze przekładało się na zrównoważony rozwój miast. 
To, czy polskie miasta wejdą na ścieżkę trwałego rozwoju, w dużej mie-
rze uwarunkowane będzie siłą ich tożsamości. Dlatego też właśnie ten 
aspekt uważamy za najistotniejszy z  punktu widzenia analizowanego 
efektu ESK. W wyniku złożonych procesów historycznych, polskim mia-
stom zabrakło miejskich narracji, atrakcyjnych opowieści, dzięki którym 
wzmacniane byłyby emocjonalne więzi mieszkańców z miastem. Konkurs 
na ESK stał się prawdziwym inkubatorem zmian w tym zakresie, pozwolił 
„otworzyć oczy” na własne zasoby miast, przyczynił się do budowania 
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kapitału społecznego. Rozdział czwarty, „Polityka kulturalna miasta”, za-
wiera analizę zmian, jakie konkurs na ESK wyzwolił w sferze instytucjo-
nalnej, sposobach zarządzania instytucjami kultury oraz definiowaniu 
roli kultury w rozwoju społecznym miast. W kolejnym, piątym rozdziale, 
zatytułowanym „Sieci miejskie. Koalicja Miast”, opisujemy jeden z naj-
ważniejszych i najtrwalszych efektów ESK, mianowicie zawiązanie poro-
zumienia pomiędzy niektórymi miastami startującymi w konkursie na 
ESK. Sam konkurs, wyzwalając początkowo ducha rywalizacji, przyczynił 
się do stworzenia wyjątkowego w jego historii aliansu miast, który prze-
trwał zakończenie starań konkursowych i służy integracji oraz wymianie 
dobrych praktyk do dziś. Rozdział szósty, „Infrastruktura. Nowe insty-
tucje kultury”, poświęcony został analizie roli miastotwórczej, jaką mogą 
wypełniać nowopowstałe instytucje kultury w polskich miastach. Jest to 
o tyle istotne, że w ostatniej dekadzie polskie miasta przeżyły prawdziwy 
boom inwestycyjny w tym zakresie. Dodatkowo, konkurs na ESK rozbu-
dził aspiracje kulturalne mieszkańców miast, pozwolił też na wypracowa-
nie nowych, partycypacyjnych sposobów zarządzania takim instytucjami. 
W rozdziale tym odwołujemy się do doświadczeń hiszpańskich, gdyż tam 
właśnie znajdują się miasta, które stały się europejskimi symbolami tego, 
jak efektywnie włączyć kulturę w procesy odrodzenia miejskiego (Bilbao) 
oraz tego, jak błędne inwestycje w sferze kultury i przemysłów kreatyw-
nych mogą doprowadzić miasto na skraj bankructwa (Walencja). Wreszcie 
rozdział siódmy, kończący część empiryczną, „Europejskość i europeizacja 
polskich miast”, odnosi się do procesu wdrażania europejskich warto-
ści, profesjonalizmu sektora kultury oraz umiędzynarodowienia polskich 
miast i roli, jaką odegrał w tym kontekście konkurs na ESK. Książkę za-
myka podsumowanie badań.

W dołączonym aneksie znajduje się analiza aplikacji polskich miast, 
które zostały objęte badaniem (Gdańsk: „Wolność kultury. Kultura wol-
ności”, Katowice: „Miasto ogrodów”, Lublin: „Miasto w dialogu”, Łódź:  
„(R)ewolucja wyobraźni”, Poznań: „Poznańska burza kulturalna”, Szczecin: 
„Moc spajania”, Wrocław: „Przestrzenie dla piękna”) oraz analiza aplika-
cji miast hiszpańskich zaklasyfikowanych do drugiego etapu konkursu 
na ESK – Burgos: R-evolución („R-ewolucja”), Kordoba: El futuro tiene 
raíces. Celebrando la diversidad („Przyszłość ma korzenie. Świętując róż-
norodność”), Las Palmas de Gran Canaria: Una luz en el océano („Światło 
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na oceanie”), Segowia: Segovia, ciudad laboratorio de cultura („Segowia, 
miasto laboratorium kultury”), Saragossa: Europa, Utopía/Europe, Utopia 
(„Europa, Utopia”), San Sebastián: (bask. Donostia): Cultura para la con-
vivencia („Kultura na rzecz współistnienia”).

Autorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i  instytucjom, które 
przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji, w szczególności Biuru 
Festiwalowemu IMPART 2016. Możliwość uczestnictwa w tak frapują-
cym z naukowego punktu widzenia przedsięwzięciu stanowiła prawdziwe 
wyzwanie. Konkurs na Europejską Stolicę Kultury okazał się istotnym 
impulsem wieloaspektowej zmiany. Czujemy się wyróżnieni tym, że ze-
spół badawczy Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego miał 
zaszczyt podjęcia analizy „efektu ESK” w polskich miastach. Wszystkie 
przeprowadzone w ramach badań wywiady stanowiły bogate źródło inspi-
racji i refleksji. Wypowiedzi respondentów w znaczący sposób wpłynęły 
na jakość prezentowanej publikacji. Dziękujemy wszystkim rozmówcom 
za poświęcony czas i inspirujące rozmowy na temat miast i miejskości 
w kontekście konkursu na ESK.

Wprowadzenie
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I

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY

1. Program ESK i odrodzenie miejskie 

(Paweł Kubicki, Bożena Gierat-Bieroń)

Analizując rolę, jaką w polskich miastach odegrał konkurs na Europejską 
Stolicę Kultury 2016 roku, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 
na istotę samego programu ESK. Połowa lat osiemdziesiątych XX wieku, 
kiedy powoływany był program ESK1, to początek procesów, które po 
głębokim kryzysie lat siedemdziesiątych przyczyniły się do odrodzenia 
miast Zachodu. Kryzys, który przejawiał się przede wszystkim w wymiarze 
ekonomicznym i materialnym, miał także istotne skutki dla tożsamości 
miast i ich podmiotowości. Proces dekonstrukcji lokalnych tożsamości 
miejskich to zjawisko złożone i w tym miejscu można jedynie wskazać kil-
ka kluczowych zmiennych, które go warunkowały (Kubicki 2016: 48–67). 
Jedną z głównych przyczyn był rozwój nowoczesnych państw narodowych, 
co wiązało się z nacjonalizacją przestrzeni miejskich, dominacją symboli 
odwołujących się do idei narodowych (pomniki, nazwy ulic itp.), kosztem 
symboliki lokalnej. Kolejną była dominacja modernizmu jako ideologii 
urbanistycznej, która znacznie pomniejszała czy wręcz odrzucała histo-
ryczne dziedzictwo miast, tworzone w procesie długiego trwania. Mo-
dernistyczna tendencja do unifikacji często niszczyła lokalną specyfikę, 

1 Wtedy funkcjonujący pod nazwą Europejskiego Miasta Kultury (EMK). Na 
potrzeby niniejszej książki używana jest jednolita, obowiązująca po zmianie w 2004 
roku nazwa – Europejska Stolica Kultury (ESK). 
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swoiste genius loci. W Europie proces ten nasilił się po II wojnie światowej, 
kiedy pretekstem do zerwania z historycznym dziedzictwem miast stawały 
się prace nad ich odbudową po zniszczeniach wojennych.

Koniec XX wieku przyniósł zasadnicze zmiany w tym zakresie. Szereg 
powiązanych ze sobą czynników sprawił, że w miastach Zachodu dało się 
zaobserwować procesy prowadzące do miejskiego odrodzenia. Miejskie 
odrodzenie to zdaniem Andrzeja Majera: 

(...) metaforyczna nazwa następnego etapu i  interpretacja procesu, który 
w istocie pogłębia jakościową odnowę, dzięki czemu miasta – w różnym tem-
pie odzyskują atrakcyjność. Świadczą o tym co najmniej dwie zauważalne 
tendencje. Pierwszą jest odradzanie się w znaczeniu demograficznym i ekono-
micznym całych aglomeracji, które przedtem systematycznie traciły populację 
i bazę gospodarczą, drugą – wyraźne „ożywanie” (to znaczy pojawianie się 
wielu pozytywnych zmian) centralnych dzielnic miast (Majer 2014: 137). 

Proces miejskiego odrodzenia stymulowany był między innymi przez 
polityki publiczne, mające stwarzać dogodne warunki dla rozwoju miast 
w nowej postfordowskiej gospodarce. Zostało to także wpisane w polityki 
UE, co znalazło swój wyraz w Karcie Lipskiej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju miast europejskich, przyjętej 24–25 maja 2007 roku. To jeden 
z najważniejszych dokumentów wyznaczających ramy rozwoju miast eu-
ropejskich w XXI wieku. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na po-
prawę jakości przestrzeni miejskiej w kontekście gospodarki innowacyjnej. 
Czytamy tam między innymi, że: 

(...) jakość przestrzeni publicznych, miejskie krajobrazy stworzone przez 
człowieka, architektura oraz rozwój miejski są istotne z punktu widzenia 
warunków życia ludności miejskiej. Jako miękkie czynniki lokalizacji odgry-
wają one ważną rolę w przyciąganiu przedsiębiorstw opartych na wiedzy, 
wykwalifikowanej i  twórczej siły roboczej oraz turystyki. Dlatego należy 
zwiększyć wzajemne oddziaływanie architektury, planowania infrastruktury 
i planowania miejskiego, aby stworzyć atrakcyjne, przyjazne dla użytkownika 
przestrzenie publiczne i osiągnąć wysoki standard środowiska życia – kultury 
budowlanej (Baukultur) (Karta Lipska, s. 4, online).

Pomijając szczegółową analizę miejskiego odrodzenia, w tym miejscu 
chcielibyśmy zwrócić jedynie uwagę na trzy czynniki powiązane z tym 
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zjawiskiem, które w sposób zasadniczy przyczyniły się do promocji i roz-
woju programu ESK.

Po pierwsze, od końca XX wieku zaczyna kształtować się postfordow-
ski model gospodarczy. W nowej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej 
podstawą gospodarczą miast stawała się tzw. gospodarka symboliczna 
(symbolic economy), która według Sharon Zukin opiera się przede wszyst-
kim na kulturowej konsumpcji wartości produkowanych przez miasta: 
sztuki, mody, muzyki, turystyki, specyficznego stylu życia (restauracje, klu-
by, kawiarnie) itp. (Zukin 1995: 1–49). Z czasem zaczęły rozwijać się tzw. 
przemysły kreatywne, których „naturalną” przestrzenią stawało się miasto. 
Sam termin „przemysły kreatywne”, jak pisze Majer, po raz pierwszy po-
jawił się w 1997 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie od początku pojmowano 
go najbardziej liberalnie, jako element szerszego kompleksu kulturalnego 
w gospodarce opartej na wiedzy. W Stanach Zjednoczonych najczęściej 
utożsamia się go z przemysłem informacyjnym, w Niemczech mówi się 
o nim jako o gospodarce kultury (Kulturwirtschaft), w Holandii nosi on 
nazwę przemysłu praw autorskich (copyright industry). W Wielkiej Brytanii 
jego definicja jest najszersza i tożsama z pojęciem przemysłu kreatywnego 
(creative industry) (Majer 2014: 92–110). Równolegle do procesu rozwoju 
przemysłów kreatywnych, karierę zaczęła robić idea miasta kreatywne-
go, którą w roku 1995 opisywał Charles Landry (pol. wyd. 2014). Idee 
zaproponowane przez brytyjskiego naukowca padły na podatny grunt. 
Ówczesna Wielka Brytania przechodziła gruntowną zmianę, transformu-
jąc swoją gospodarkę i kulturę w kierunku wspomnianych przemysłów 
kreatywnych. „Miasto kreatywne” stało się atrakcyjną narracją, legitymi-
zującą głębokie i niejednokrotnie bolesne zmiany zachodzące w miastach 
poindustrialnych. Co jednak szczególnie istotne, idea ta znajdowała też 
potwierdzanie w rzeczywistości, jako skuteczny lek na bolączki miast po-
przemysłowych. Do dziś jako modelowy przykład sukcesu transformacji 
miasta przemysłowego, przy udziale kultury i przemysłów kreatywnych, 
wskazuje się Glasgow i Liverpool (dzięki programowi ESK) oraz Bilbao2.

Dodatkowo istotną gałęzią nowej gospodarki stała się turystyka, w ob-
rębie której zaszły istotne zmiany (Urry 2006: 225). Turystyka, niegdyś 

2 Analiza czynników warunkujących sukces wspomnianych miast będzie miała 
miejsce w dalszych częściach prezentowanej książki. 
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stanowiąca zjawisko elitarne, dostępne dla wąskich uprzywilejowanych 
grup, obecnie ma charakter masowy. Staje się istotnym czynnikiem sty-
mulującym współczesną gospodarkę, przed wszystkim miejską, co ma 
związek ze zmianą charakteru współczesnej turystyki. Według Marka 
Kozaka, po okresie eksponowanego boomu turystyki typu 3S (sun, sand, 
sea), obserwujemy przejście do 3E (education, excitement, entertainment) 
(Kozak 2009: 120). Dla współczesnego turysty, poszukującego oryginal-
nych wrażeń, ciekawsze od izolowanych kurortów stają się atrakcje miast, 
a kluczowymi walorami, jakie one oferują, są wspomniana gospodarka 
symboliczna i szeroko rozumiane dziedzictwo miejskie, które po okresie 
spychania ma margines, a czasem wręcz niszczenia, obecnie przeżywa 
swój renesans3.

Po drugie, istotny wpływ na miejskie odrodzenie ma kształtujący się 
nowy porządek postwestfalski4. Państwo narodowe, które przez ostatnie 
stulecia wyznaczało podstawowe ramy odniesienia: polityczne, kulturowe 
i gospodarcze, z końcem XX wieku zaczęło tracić na znaczeniu. Z punktu 
widzenia dalszych rozważań kluczowe znaczenie mają tu relacje pomiędzy 
państwem a miastem. Nacjonalizm, stymulujący rozwój państw narodo-
wych, wymuszał homogenizację kulturową, centralizację ograniczającą 
samorządność i dominację gospodarek narodowych. Skutkiem tego była 
nacjonalizacja przestrzeni miejskich i ograniczanie ich podmiotowości 
(Kubicki 2016: 48–65).

Szereg procesów związanych z globalizacją i integracją ponadnaro-
dową sprawił, że miasta zaczęły się uniezależniać od dominacji struktur 
państw narodowych. W klasycznej już książce The Global City Saskia 
Sassen opisała istotę miast globalnych jako wypadkową przestrzennego 
rozproszenia i globalnej integracji, która wytworzyła nową strategiczną 
rolę miast globalnych. Jej zdaniem, niezależnie od swojej długiej tradycji 
funkcjonowania jako centrów międzynarodowego handlu i bankowości, 

3 Należy podkreślić, że turystyka, która zaczyna dominować w przestrzeni miast, 
ma też swoją ciemniejszą stronę, prowadzącą do zjawiska tzw. turystyfikacji. Przy-
kładem takiego zjawiska w Europie są zwłaszcza Wenecja i Barcelona, a w polskim 
kontekście coraz wyraźniej problem ten odczuwany jest w Krakowie. 

4 Trzeba jednak zaznaczyć, że koncepcje z przełomu milenium, wieszczące koniec 
idei państwa narodowego, nie do końca się sprawdzają. Stawiane tu wnioski dotyczą 
przede wszystkim przełomu XX i XXI wieku, kiedy rozwijała się idea ESK. 
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miasta te funkcjonują współcześnie na cztery nowe sposoby. Po pierwsze, 
jako silnie scentralizowane punkty dowodzenia w organizacji świato-
wej gospodarki. Po drugie, jako kluczowe lokalizacje dla firm z zakresu  
finansów i wyspecjalizowanych usług. Po trzecie, jako miejsca produkcji 
zwłaszcza w innowacyjnych, wiodących sektorach produkcji. Po czwarte 
wreszcie, jako rynki dla produktów i wytwarzanych innowacji (Sassen 
1991: 3–4). Miasta włączane w globalną sieć zależności coraz bardziej 
rozluźniały więzi ze swoim zapleczem regionalnym i narodowym. Roz-
wój globalnych rynków finansowych, jak twierdzi Sassen, stymuluje 
proces tworzenia się transnarodowego systemu miejskiego. Wyraźna 
orientacja na światowe rynki, która w takich miastach występuje, nasuwa 
pytania o ich powiązania z poszczególnymi państwami narodowymi, 
regionami oraz szerszą strukturą gospodarczą i społeczną. Miasta, które 
są obszarami strategicznymi globalnej gospodarki, częściowo odrywają 
się od swojego regionu, a nawet państwa. Przestrzeń tworzona przez 
globalną sieć miast, przestrzeń, którą znamionują nowe potencjalności 
gospodarcze i polityczne, jest być może jedną z najbardziej strategicz-
nych przestrzeni w procesie kształtowania się tożsamości i  społecz-
ności transnarodowych (Sassen 2007: 7–14). Procesy te stymulowały 
rozwój tak zwanych miast światowych, których organizacja kulturowa 
związana jest zarówno z lokalnymi, jak i transnarodowymi relacjami. 
W takich miastach, zdaniem Ulfa Hannerza, kluczową rolę odgrywają 
cztery kategorie ludzi: biznesmeni transnarodowi, migranci z krajów 
trzeciego świata, osoby specjalizujące się w branży artystycznej oraz 
turyści. Ludzie należący do tych kategorii są aktywnie zaangażowani 
w transnarodowy przepływ kultury i cechują się szczególną mobilnością 
(Hannerz 2006: 193–196). W efekcie miasta zyskują coraz większą auto-
nomię w wymiarze kulturowym, gospodarczym, ale też i politycznym. 
Hannerz sugeruje wręcz, że 

(...) być może obecnie nadchodzi czas struktur przypominających bardziej 
miasta średniowieczne. Miasta, które pod koniec wieku XX nazywamy mia-
stami światowymi, zaczynają prowadzić życie raczej odrębne od życia swoich 
państw terytorialnych (tamże: 213). 

Koncepcje nowego średniowiecza zyskały pewną popularność na 
przełomie XX i XXI wieku, zarówno w humanistyce, jak też w naukach 
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zajmujących się polityką i geopolityką5. Skutkiem opisywanych procesów, 
porządek westfalski kształtujący stosunki międzynarodowe w epoce no-
woczesnej, w ramach którego podmiotem polityki międzynarodowej były 
wyłącznie suwerenne państwa narodowe, podlega istotnym transforma-
cjom. Niektórzy badacze, jak chociażby Benjamin Barber w głośnej książce 
Gdyby burmistrzowie rządzili światem, właśnie w miastach upatrują klu-
czowych aktorów kształtującego się nowego porządku międzynarodowego 
(Barber 2014).

Po trzecie, miejskie odrodzenie jest ścisłe powiązane z renesansem 
tożsamości lokalnych. Opisywane powyżej przemiany sprawiają, że na 
znaczeniu zaczyna zyskiwać pamięć i dziedzictwo miast. Michel Maffesoli 
pisał w tym kontekście, że 

(...) wielkie potęgi mogą się ze sobą konfrontować, aby rządzić całym światem 
lub tworzyć Historię; państwo-miasto zaś zadowalać się zapewnieniem sobie 
trwałości, ochroną swojego terytorium, organizowaniem sobie życia wokół 
wspólnych mitów. Mity kontra historia (Maffesoli 2008: 184).

Nowoczesne narody potrzebowały historii, spójnej opowieści legity-
mizującej nowe byty. Tworząc homogeniczną historię narodu, należało 
w pierwszej kolejności wymazać pluralistyczną pamięć miast lub/i re-
gionów. Wraz ze zmieniającym się kontekstem, to już nie abstrakcyjna 
idea narodu stanowi atrakcyjną płaszczyznę identyfikacji, ale miasto, re-
gion rozumiane jako „miejsce”, czyli „obiekt szczególnego rodzaju, gdzie 
konkretyzują się wartości i idee, budząc w ludziach emocje przywiąza-
nia i lojalności” (Tuan Yi-Fu 1987: 75). Przywracanie lokalnej pamięci 
i dziedzictwa miasta odbywało się na wiele sposobów. Krzysztof Kowalski 
zwracał uwagę, że momentem wyraźnego otwarcia na kwestie dziedzictwa 
był rok 1975, ogłoszony Rokiem Europejskiego Dziedzictwa Architekto-
nicznego. Podpisano wtedy w Amsterdamie Europejską kartę dziedzictwa 
architektonicznego. Masowe zainteresowanie dziedzictwem narodziło się 
jednak trochę później – w latach osiemdziesiątych. Wtedy też pojawił się 

5 Interesującym zestawem takich koncepcji jest powstała w ramach Foresight 
Społeczny Wrocław 2036/2056 publikacja pod red. Grzegorza Lewickiego, Miasta 
w nowym średniowieczu, seria „Strategia miasta dla przyszłości”, wydana przez Biuro 
Festiwalowe IMPART 2016. 
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w społeczeństwach Zachodu nowy sposób odczuwania, widzenia, nadawa-
nia sensu „starym kamieniom”, które zalegały centra miast europejskich. 
Nadchodził czas masowej produkcji dziedzictwa (Kowalski 2013: 22). Ta 
swoista produkcja dziedzictwa trafiła na podatny grunt przemian gospo-
darczych. Kultura i dziedzictwo stawały się bazą dla rozwoju „przemysłów 
kreatywnych”, miały być kołem zamachowym rozwoju, zwłaszcza w przy-
padku miast poprzemysłowych, które w okresie bolesnej deindustriali-
zacji musiały poszukiwać nowego potencjału rozwojowego. Dodatkowo, 
przywracanie pamięci i dziedzictwa miast przyczyniło się do wzmacnia-
nia tożsamości lokalnych i kapitału społecznego. Jürg Sulzer podkreślał, 
jak ważne znaczenie ma współdziałanie mieszkańców z miastem jako 
miejscem pamięci i zakorzenienia. Identyfikując się ze swoim miastem, 
mieszkańcy bardziej skłonni są do aktywnego udziału w jego planowaniu 
i kształtowaniu. Dzięki temu wzrasta uczucie przynależności do miasta 
jako miejsca zamieszkania. Własne miasto staje się ojczyzną w sensie bycia 
u siebie i odczuwania zadowolenia. Nawiązuje się łączność emocjonalna 
z dzielnicą, w której się mieszka. Miasto jako (mała) ojczyzna konieczne 
jest jako swojego rodzaju przeciwwaga dla pozostającego w ciągłym ruchu 
i elastycznie przystosowującego się do nowych globalnych warunków spo-
łeczeństwa. Aby miasto europejskie rozwijało się w sposób przyszłościowy, 
musi być ono pojmowane jako ojczyzna. I właśnie ze względu na swoją 
skomplikowaną historię, miasta europejskie są być może predestynowane 
do oferowania swoim mieszkańcom miejskich ojczyzn (Sulzer 2012).

Wszystkie te trzy zmienne spowodowały, że program ESK trafił na po-
datny kontekst, wyznaczany przez głębokie przeobrażenia miast europej-
skich w wymiarze ekonomicznym, politycznym i społeczno-kulturowym. 
To między innymi sprawiło, że program ESK mógł się tak dynamicznie 
rozwijać już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i być traktowany jako 
ważny impuls stymulujący rozwój odradzających się miast. Jego ustano-
wienie w 1983 roku było odpowiedzią na kryzys i degradację dziedzictwa 
miejskiego. Idea powołania Europejskiego Miasta Kultury zrodziła się 
w momencie, kiedy państwa z południa Europy (Francja, Grecja, Wło-
chy) zaczęły alarmować opinię publiczną o  fatalnym stanie zabytków 
kultury greckiej, rzymskiej i śródziemnomorskiej. Okazało się, że stare 
miasta europejskie są w ruinie. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt 
niezdolności rządów narodowych do pokrycia kosztów kompleksowej 
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odnowy najstarszych zabytków (Theiler 2005; Psychogiopoulou 2008). 
Szczególnym przypadkiem były Ateny, gdzie zresztą ministrowie kultury 
Wspólnot Europejskich zdecydowali w czerwcu 1983 roku o powołaniu 
programu EMK. Pierwszymi inicjatywami Wspólnot w dziedzinie kultury 
były programy konserwatorskie i dotyczyły one zabytków antycznych. 
Zakrojone na szeroką skalę prace rewitalizacyjne powodowały przywra-
canie do życia nie tylko chronionych obiektów, ale i przyległych do nich 
obszarów miejskich, na które powracali mieszkańcy, którzy zaczęli żyć 
w tych przestrzeniach, a także spędzać w nich swój wolny czas. To wiąza-
ło się ze zmianą myślenia o dziedzictwie. Zdaniem Jacka Purchli (2013) 
dziedzictwo to nie tylko forma, do czego przyzwyczaiło nas dotychczasowe 
myślenie o ochronie zabytków, ale także funkcja zabytkowych obiektów. 
Dlatego dziedzictwo zaczęło mieć znaczenie dla wydobywania atrakcyj-
ności miejsc publicznych, miejskich terenów rekreacyjnych, obszarów, na 
których kultura łączy się ze współczesna potrzebą przeżywania historii, 
z zabawą, a nawet z konsumpcją.

Innym istotnym czynnikiem, który przyczynił się do rozpoczęcia prac 
na rzecz ESK, były obserwowane w Europie procesy umasowienia kul-
tury wysokiej lub – inaczej mówiąc – festiwalizacja i promocja wielkich 
wydarzeń artystycznych. Prym wiedli w tym Francuzi. Festiwal teatralny 
w Awinionie wchodził w swój złoty okres, obejmując zasięgiem nie tylko 
pokazy spektakli teatralnych w zamkniętych salach, ale „wychodząc” ze 
sztuką na ulice i zachęcając widownię do współuczestnictwa w święcie 
sztuki. Festiwal teatralny w Edynburgu uruchomił Fringe, czyli prezen-
tacje sztuki alternatywnej na wielką skalę. Teatry, artyści, performerzy, 
mimowie chętnie pokazywali swoje przedstawienia w naturalnych scene-
riach. U progu lat osiemdziesiątych XX wieku miasta Europy oraz duże 
metropolie zaczęły żyć kulturą.

Istotną przyczyną uruchomienia programu ESK była także intensyfi-
kacja procesów integracyjnych, zmierzających do powołania Unii Euro-
pejskiej. Ministrowie kultury Wspólnot zaniepokojeni faktem, że kultura 
w tychże procesach nie odgrywa istotnej roli, a zachęceni przez UNESCO 
i Radę Europy do forsowania idei mecenatu nad kulturą, postanowili włą-
czyć się w szerszą działalność. Coraz ściślejszy proces integracji, w który 
wchodziła Europa na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
wymagał nowych narracji, które miały ją spajać ponad słabnącą – jak się 
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wówczas wydawało – ideą państw narodowych. Taką narracją był powrót 
do miejskiego dziedzictwa Europy. Europa to cywilizacja miast – to jed-
no z najczęściej spotykanych zdań, jakim opisuje się istotę Europy. Rze-
czywiście, Europa jako przestrzeń społeczno-kulturowa powstała dzięki 
miastom, których rozwój pozwolił na ukształtowanie specyficznych cech 
kultury europejskiej. Miasta, poprzez rozwój sieci handlowych, uniwersy-
tetów, szkół, spółek, kontaktów, stawały się ośrodkami życia społecznego, 
a – co ważne w kontekście kultury – także centrami intelektualnymi oraz 
artystycznymi. To z miast pochodziły koncepty polityczne i cywilizacyjne 
Europy, tworzyły one rynek i dyktowały warunki finansowe. Symbolicz-
nego znaczenia w tym kontekście nabiera fakt, że pierwszym Europejskim 
Miastem Kultury zostały w 1985 roku Ateny, miasto-państwo, kolebka 
cywilizacji Zachodu.

Ostatnią przyczyną ożywienia działań Rady Ministrów Kultury w la-
tach osiemdziesiątych była próba oporu wobec anglosaskiego modelu 
patronatu artystycznego. Rząd Margaret Thatcher, sprawujący wówczas na 
Wyspach władzę, dawał do zrozumienia ludziom kultury, że czas dotacji 
się skończył i należy „zaprzyjaźnić się” z biznesem (Gierat-Bieroń, Galent 
2005). Obawiano się dominacji w Europie taktyk konserwatywnych, które 
oprócz ochrony dóbr narodowych nie miały pomysłu na ożywienie kultu-
ralne. Z czasem jednak to właśnie anglosaski, neoliberalny model zarzą-
dzania kulturą stawał się popularny. Miało to uzasadnienie między innymi 
w tym, że w swojej początkowej fazie neoliberalizm znacznie przyczynił się 
do miejskiego odrodzenia, czego symbolami stały się Nowy Jork i Londyn. 
Jednak z czasem kultura zaczęła być wykorzystywana bardziej do promocji 
i budowania wizerunku miasta niż wzmacniania jego tożsamości. Także 
program ESK zaczął ewaluować w kierunku festiwalizacji. Termin „festi-
walizacja” do dyskursu naukowego wprowadzili Hartmut Häussermann 
i Walter Siebel, którzy analizowali polityki rozwoju miast. O „polityce 
festiwalizacji” oraz „polityce poprzez festiwale” autorzy ci pisali w kon-
tekście relacji między organizacją wielkich imprez kulturalnych i spor-
towych a rozwojem miast gospodarzy (Błaszczak 2015). Tak rozumiany 
program ESK miał być w pierwszej dekadzie XXI wieku efektywnym na-
rzędziem, wykorzystywanym w promocji miast. W mniejszym stopniu 
zwracano już uwagę na odkrywanie własnych zasobów czy wzmacnianie 
lokalnej tożsamości. Także logika ewaluacji zaczęła sprawiać, że turyści 
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i „konsumenci” kultury stawali się ważniejsi od mieszkańców. Można po-
wiedzieć, że program ESK wymknął się projektodawcom spod kontroli 
i zawędrował w rejony, które nie mieściły się w oryginalnych założeniach 
programowych. Z pespektywy wielu lat jego funkcjonowania nie zmieniły 
się cele i definicje, ale zmieniła się rola samej kultury. 

Dziś już trudno powiedzieć, że miasta te zyskują jedynie ze względu na kul-
turę, to znaczy są znane w środowiskach artystycznych, są rozpoznawalne 
na mapie Europy, pełnią ważną rolę kulturotwórczą. One zyskują też po-
przez kulturę. To znaczy, że kultura zostaje w nich po pierwsze potwierdzona 
i wzmocniona, a po drugie – poprzez efekt wzmocnienia – miasto ewoluuje 
w szeregu innych obszarach (Gierat-Bieroń 2009: 157). 

Te obszary to: infrastruktura, plany urbanistyczne, problemy ochrony 
środowiska. Przy okazji ESK wyzwolił się wielki mechanizm przemian, 
kształtujący zarówno tkankę materialną, jak też społeczno-kulturową 
miast. Zmieniały się nie tylko funkcje miasta i stopień jego rozpoznawal-
ności w Europie, lecz także sposób rozumienia roli obywatela w procesie 
kształtowania współczesnej metropolii.

2. Wpływ konkursu na ESK na procesy integracyjne, 
miastotwórcze i społeczne

(Bożena Gierat-Bieroń)

Program Europejskie Miasto Kultury, a potem Europejska Stolica Kultury, 
został ustanowiony, aby realizować zasadniczo dwa cele. Po pierwsze, miał 
wzmacniać tożsamości miejskie i podnosić wartość miast europejskich 
jako kolebki cywilizacji i centrów artystycznych, a po drugie – kultywować 
proces integracyjny. Znaczyło to, że program przyczyniał się do odkrycia 
lokalności miast, a w związku z tym, że 80% populacji europejskiej miesz-
ka w miastach i metropoliach, wskazywał na wiodącą rolę tych ośrodków 
w procesach zjednoczeniowych i wspólnotowych. Co więcej, jak zauważa 
Marek Krajewski: 
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(...) trudno nam dziś znaleźć cokolwiek, co by miastem nie było, co wymyka-
łoby się miastu jako społecznemu procesowi uspołecznienia. Współczesność 
charakteryzuje się więc tym, że kłopotliwe jest wskazanie jakiegokolwiek 
aspektu naszego życia, jego sfery, ale też obszaru geograficznego, który nie 
byłby chociażby infiltrowany przez wytwory i produkty miasta, przez jego 
atmosferę i obowiązujące w nim zasady (Krajewski 2011: 114). 

Zatem istotą ESK od samego początku była cywilizacyjna i integra-
cyjna zasada przekształceń miejskich.

Pierwszym dokumentem inicjującym wieloletni program ESK była 
Rezolucja Ministrów ds. Kultury z  13 czerwca 1985 roku6. Rezolucja 
wprowadziła regułę rocznych obchodów ESK w wybranych miastach, 
zgłaszanych do Rady Ministrów przez władze gminne oraz ministra kul-
tury danego państwa, a także podejmowania przez te podmioty odpowie-
dzialności za zorganizowanie i sfinansowanie obchodów. Każdorazowo 
minister kultury danego państwa miał otwierać festiwal. Ustalono, że 
miasto musi zostać wybrane dwa lata przed rokiem festiwalowym oraz  
że państwa będą przystępować alfabetycznie do konkursu, a po zakończe-
niu pierwszej rundy rozpocznie się kolejna. Zasadnicza idea programu 
festiwalowego polegała na świętowaniu wydarzeń będących wyrazem kul-
tury, „która ujawniając swoje historyczne uwarunkowania i współczesny 
impet rozwojowy, charakteryzuje się elementami wspólnymi oraz bogac-
twem różnorodności”7. To zdanie miało i ma znaczenie dla rozumienia 
sensu i ram merytorycznych programu. Programowi bowiem przypisano 
niejako zadanie prezentacji „europejskiej” koncepcji kultury, czyli takiej, 
która znajdowała swoje definicje i egzemplifikacje w wielu wcześniejszych 
dokumentach Wspólnot i skrótowo wyrażała się w paradygmacie „jed-
ności w różnorodności”. Była to „wspólnotowa”, „integracyjna” definicja 
kultury, odnoszona w tym wypadku do festiwalu artystycznego o charak-
terze miejskim. Wielości i jedności kulturowej miasto miało poszukiwać 
w kulturze miejskiej, regionalnej i krajowej, dbając zarazem o budowanie 

6 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the 
Council, of 13 June 1985 concerning the annual event ‘European City of Culture’ (85/C 
153/02), OJ C153/2, 22.06.1985. 

7 „...in its historical emergence and contemporary development, is characterized 
by having both common elements and a richness born of diversity” (tamże). 
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wspólnoty ludzkiej oraz podkreślając jak najszersze pokrewieństwa i powi-
nowactwa między narodami europejskimi. Rezolucja zalecała współpracę 
z wieloma partnerami, w tym również z organizacjami i instytucjami spoza 
Wspólnot Europejskich.

Dokumentem modyfikującym te zapisy były Konkluzje Ministrów ds. 
Kultury w Radzie z dnia 18 maja 1990 roku w sprawie przyszłych upraw-
nień wobec Europejskiego Miasta Kultury i specjalnego wydarzenia Euro-
pejskiego Miesiąca Kultury8. Założenia i cele merytoryczne programu nie 
ulegały zmianie, ale jeden fragment rozszerzał zakres ideowy ESK. Usta-
lono bowiem, że festiwal może być przygotowany tylko przez te państwa, 
którym „bliskie są zasady demokracji, pluralizmu i poszanowania pra-
wa”9. Warunek wydawał się oczywisty dla krajów członkowskich, ale został 
tu zapisany z racji faktu otwierania się programu na kraje aspirujące do 
Wspólnoty Europejskiej, czyli kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
południa Europy, które wchodziły w procesy przedakcesyjne, a wychodziły 
z systemów niedemokratycznych. Konkluzje Ministrów ds. Kultury z 18 
maja 1992 roku10, odnoszące się do wyboru miast po 1996 roku, potwier-
dziły otwarcie programu na inne pozawspólnotowe kraje, z możliwością 
świętowania tytułu ESK przez dwa miasta w jednym roku, pochodzące 
z różnych obszarów geograficznych lub miasta bliźniacze. Po 1996 roku 
program miał być dostępny w szerszym wymiarze, ale „posiadać tego same 
założenia programowe dla zainteresowanych państw”11. Widać wyraźnie, 
że ESK zwiększyła zakres tematyczny oraz modyfikowała formułę. Polityka 
kulturalna Unii Europejskiej wychodziła naprzeciw nowym wyzwaniom 
rozszerzenia i włączenia innych podmiotów politycznych w krwioobieg 
swoich przemian kulturalnych. Dopełnieniem zapisów proceduralnych 

 8 Conclusions of the Ministers of Culture meeting within the Council of 18 May 
1990 on future eligibility for the ‘European City of Culture’ and on a special European 
Cultural Month (90/C, 162/01), OJ No C 162, 03.07.1990. Jak widać w samym tytule 
Konkluzji, Wspólnota Europejska uruchomiła nowy program Europejski Miesiąc Kul-
tury, który został przeznaczony w szczególności dla krajów aspirujących do Wspólnoty. 

 9 Tamże. 
10 Conclusion of the Ministers of Culture meeting within the Council of 18 May 

1992 concerning the choice of European Cities of Culture after 1996 and the European 
Cultural Month. (92/C 151/01), OJ C 151, 16.06.1992. 

11 Tamże. 
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ESK były Konkluzje Ministrów ds. Kultury z 12 listopada 1992 roku12, 
które zamiast nominacji miast wprowadzały zasady konkurencyjnej se-
lekcji, terminy składania wniosków aplikacyjnych oraz daty ogłoszenia 
wyników konkursów, a także konieczność pełnego dossier pomysłu na 
festiwal. Konkluzje doprecyzowywały kryteria wyboru miast. Ministro-
wie zalecali też równowagę pomiędzy wyborem stolic państw a dużymi 
miastami regionalnymi.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 1419/1999 WE miała cał-
kowicie przełomowe znaczenie, jeśli chodzi o losy Europejskiej Stolicy 
Kultury. Była to tzw. decyzja milenijna, a także decyzja wprowadzająca 
ESK w obręb wielkiego ramowego programu UE pod nazwą Kultura 2000. 
Po pierwsze ustalała ona, że ESK będzie od 1999 roku podlegać decyzjom 
instytucji unijnych, a nie ministrom kultury, oraz zostanie włączona na 
trwale do mechanizmów finansowych UE; po drugie – zostanie stworzony 
nowy rys programu przygotowany na podstawie wstępnych badań efek-
tywności festiwalu ESK13. Wyniki badań wskazywały, że działania ESK 
miały korzystny wpływ „jeśli chodzi o oddźwięk w mediach, rozwój kul-
tury i turystyki oraz uznanie przez mieszkańców znaczenia faktu wyboru 
ich miasta”14, jednakże efekt ich był krótkotrwały. Dlatego ustalono, że 
w przyszłych konkursach zalecać się będzie radom miejskim włączanie 
projektu w „dynamiczny proces średniookresowy”15 rozwoju miasta, dba-
łość o rozwój kultury, ruchu turystycznego, a także pozytywną i szeroką 
recepcję wydarzenia wśród odbiorców. Ustalono, że od 2005 roku program 
będzie nosił nazwę Europejska Stolica Kultury, miasto ostatecznie będzie 
desygnowane przez Radę UE oraz zostanie ustalona kolejność państw 
nominowanych do konkursu na lata 2005–2019. Decyzja z 1999 roku wy-
raźnie rozszerzała formułę programu, wyliczając nowe i konkretne wyma-
gania, jakie miały być stawiane kandydatom. Zmodyfikowano pierwotną 

12 Conclusions of the Ministers of Culture meeting within the Council of 12 No-
vember 1992 on the for designation of European cities of culture (92/C 336/02), OJ 
C 336, 19.12.1992. 

13 Mowa tu o pierwszych przygotowywanych ad hoc badaniach efektywności ESK. 
14 Decyzja 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. 

ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” 
w latach 2005–2019. Dz.U. WE, L 166/1, 01.07.1999, s. 76. 

15 Tamże. 
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definicję europejskiego miasta kultury, zawartą w Rezolucji z 1985 roku. 
Ustalono, że miasta – przygotowując festiwal i wydarzenia ESK – muszą 
wykazać oryginalne osiągnięcia w zakresie kultury i sztuki, zademonstro-
wać chęć dbałości o dziedzictwo kultury, architektury oraz o podnoszenie 
jakości życia mieszkańców. Sztuka prezentowana podczas ESK powinna się 
cechować różnorodnością form i gatunków artystycznych, włącznie z for-
mami multimedialnymi. Kandydat do ESK powinien udowodnić zdolność 
i predyspozycje do nawiązania trwałej współpracy kulturalnej w kraju i za 
granicą, a także dostrzec potencjał twórczy w kontekście miejskiej polityki 
kulturalnej. Z punktu widzenia procesów integracji europejskiej istotnym 
warunkiem uzyskanie tytułu ESK był jednak wymóg promowania „dialogu 
między kulturami europejskimi i kulturami z innych części świata oraz 
w tym duchu optymalizowanie otwarcia na innych i ich rozumienie”16. 
W Załączniku II do Decyzji pojawił się zestaw kryteriów szczegółowych, 
który miał istotne znaczenie w dyskursie o roli ESK dla rozwoju miasta 
i miejskości. Ten właśnie Załącznik zalecał szereg działań, zmierzających 
do usprawnienia sfery zarządzania miastem i tym samym jego polityki 
kulturalnej. Mowa w nim o kształtowaniu spójności społecznej przy okazji 
festiwalu ESK, podejścia wielojęzycznego do programu, a co szczególnie 
ważne, o wykorzystaniu ESK do tworzenia „strategii nowego rozwoju 
miasta”17. Można rzec, że program ESK w 1999 roku wchodził w nową 
fazę rozwojową. Dostrzeżono jego rolę miastotwórczą, a także zarządczą, 
i postanowiono, że ten właśnie element projektowania ESK będzie stano-
wić czynnik waloryzujący w przyszłych konkursach.

Jako poprawkę do decyzji z 1999 roku należy traktować Wspólne sta-
nowisko 4/2005 WE przyjęte przez Radę dnia 20 października 2004 r.18 
Wspólne stanowisko Rady i Parlamentu Europejskiego zostało wprowa-
dzone w związku z rozszerzeniem UE o nowe kraje członkowskie w 2004 
roku. Zmieniało ono nominacje państw ubiegających się o  tytuł ESK 

16 Tamże, s. 77. 
17 Załącznik II. Wykaz wskazujący kryteria planowania i oceny. Tamże, s. 80. 
18 Wspólne Stanowisko WE nr 4/2005 przyjęte przez Radę dnia 20 października 

2004 r. w celu przyjęcia decyzji.../2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jącej decyzję 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów 
Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005–2019 (2005/C 25E/04), Dz.Urz. UE C25 
E/41, 01.02.2005.
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w ten sposób, że – zgodnie z Załącznikiem I – od 2009 do 2019 roku 
obok państwa z tzw. starej Unii (których kolejność ustanowiono w 1999 
roku), zostanie dodane państwo pochodzące z części rozszerzonej tak, aby 
nowe państwa członkowskie mogły uczestniczyć w programie od zaraz. 
Tym samym do 2008 roku program był prowadzony starym trybem, a od 
2009 roku nominowano po dwa państwa rocznie do ESK. Kryteria oceny 
nie ulegały zmianie, natomiast w związku z dodaniem miasta należało 
przeprowadzić korektę budżetu. Podobnie jak w Decyzji z 1999 roku wy-
konalność ESK miała podlegać raportowaniu Komisji przed Radą, PE 
oraz Komitetem Regionów. Nowa decyzja w sprawie ESK, już z wszelkimi 
poprawkami i załącznikami, pochodzi z 13 kwietnia 2005 roku19 i tym 
samym znosi ona Decyzję z 1999 roku.

Kolejnym przełomowym dokumentem w historii ESK była Decyzja 
nr 1622/2006 WE20. Była ona odpowiedzią na pierwsze kompleksowe 
badanie efektywności programu Europejskiej Stolicy Kultury, przepro-
wadzone przez grupę ekspertów ds. polityk kulturalnych pod kierunkiem 
Roberta Palmera, na zlecenie Komisji Europejskiej21. W Decyzji zawarto 
więc szereg nowych postulatów, wynikających z wniosków badawczych, 
precyzujących nowe obszary funkcjonowania ESK, zwłaszcza w zakresie 
odbioru społecznego, idei „europejskości”, a także problematyki dialo-
gu wielokulturowego. Wprowadzono też wiele modyfikacji procedural-
nych. W zakresie zmian merytorycznych uznano, że dodatkowym celem 
Europejskiej Stolicy Kultury w stosunku do pierwotnej idei „jedności 
w wielości” jest „wspieranie większego wzajemnego zrozumienia między 
obywatelami europejskimi”22. Bardzo istotny był art. 3, pkt 3 Decyzji. 
Mówił on o tym, że: 

19 Decyzja nr 649/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 
2005 r. zmieniająca decyzję nr 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na 
rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2005–2019, Dz.U. L 117/20, 
04.05.2005. 

20 Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paź-
dziernika 2006 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej 
Stolicy Kultury” w latach 2007–2019. Dz.Urz. L 304/1, 03.11.2006. 

21 Efektem tych badań była publikacja: European Cities and Capitals of Culture, 
Study prepared for European Commission, Part I, Part II, Palmer/RAE, Brussels 2004.

22 Tamże. s. 2.  
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Program jest zgodny z wszelkimi strategiami lub politykami kulturalnymi 
danego państwa członkowskiego oraz, jeżeli jest to właściwe ze względu na 
system instytucjonalny państwa członkowskiego, z wszelkimi regionalnymi 
strategiami kulturalnymi, pod warunkiem, że takie strategie lub polityki 
nie zmierzają do ograniczenia liczby miast, które mogą być brane pod uwa-
gę przy wyznaczeniu Europejskiej Stolicy Kultury na podstawie niniejszej 
decyzji23. 

Ten ważny zapis wskazywał na fakt, że wraz z rozszerzaniem formuły 
programu i wzrostem jego popularności w całej zjednoczonej Europie 
należało doprecyzowywać pewne zapisy, aby ramy formalne programu 
zachowały przejrzystość. W związku z tym istotne stawało się zachowa-
nie zgodności pomiędzy założeniami ESK a lokalnymi politykami roz-
wojowymi, a tym samym zgodności z dynamiką zmian strukturalnych 
zachodzących w danym państwie. W zapisie wyróżnia się poszanowanie 
dla tempa rozwoju państw (zwłaszcza z dawnego Bloku Wschodniego), 
ale też zalecenie spójności strategii krajowych z tendencjami unijnymi. 
Ten fragment Decyzji to klasyczny przykład procesów europeizacyjnych 
programu ESK i dowód na implementację zasady subsydiarności. W ca-
łościowych założeniach o funkcjonowaniu Unii Europejskiej istotny jest 
stan działań odbywających na poziomie najniższym, ale jednocześnie 
działania te powinny podlegać harmonizacji z przemianami wspólno-
towymi. Program wprowadził dwa ważne kryteria: 1) wymiar euro-
pejski, 2) miasto i obywatele. Spełnienie tych kryteriów umożliwiało 
mieszkańcom i różnym grupom społecznym zaangażowanie się w wy-
darzenie, co mogło uwypuklać ideę wspólnotowości przedsięwzięcia, 
przy „podkreśleniu bogactwa różnorodności kulturowej w Europie”24. 
Oprócz oczywistego aktywizowania ludzi, idea polegała na zachęcaniu 
obywateli mieszkających za granicą do włączania się w obchody ESK, 
a także przekonania decydentów miejskich o podejmowaniu kroków 
w kierunku długofalowego rozwoju kulturalnego i społecznego miasta. 
Wymiar europejski oznaczał zintensyfikowanie współpracy międzynaro-
dowej, wymianę między artystami i operatorami kulturalnymi, tworzenie 
sieci partnerskich oraz utrwalanie kontaktów międzyludzkich. Decyzja 

23 Tamże. 
24 Tamże. 
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wprowadzała mieszaną procedurę konkursową (krajową i międzynarodo-
wą), monitoring w trakcie przygotowania projektu, dwuetapową selekcję 
konkursową, uruchomienie strony internetowej Komisji poświęconej ESK 
oraz obligatoryjną, coroczną sprawozdawczość Komisji z oceny wykonal-
ności programu. Decyzja wprowadzała także Nagrodę imienia Meliny 
Mercouri, czyli wkład finansowy UE do programu ESK. Załącznik do 
Decyzji ustanawiał „Kolejność uprawnienia do nominowania Europej-
skiej Stolicy Kultury” w latach 2007–2019.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 
kwietnia 2014 roku25 była pierwszym dokumentem formalnym, odno-
szącym się do programu ESK po wprowadzeniu Traktatu Lizbońskiego. 
Z tego też powodu musiała być zgodna z wieloma nowymi dokumentami 
i rozporządzeniami UE wynikającymi z Traktatu, w tym z art. 167 TfUE, 
oraz z Europejską Agendą ds. Kultury w dobie globalizacji, która stanowiła 
od 2007 roku podstawowy dokument strategiczny UE w dziedzinie kultu-
ry. Decyzja musiała być spójna z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony 
i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 2007 roku. 
Była więc de facto pierwszą decyzją Unii Europejskiej w tym zakresie26. 
Co najważniejsze, decyzja ta – zgodnie z poglądem polityków unijnych, 
że ESK jest najambitniejszym programem UE w dziedzinie kultury – 
wprowadzała nowy harmonogram działań, wyznaczając kandydatury 
państw do ESK od 2020 do 2033 roku. Rozszerzała zakres dotychczaso-
wych działań i wprowadziła wiele dodatkowych kryteriów merytorycz-
nych. Podsumowując wszystkie osiągnięcia ESK od roku 1985 do 2014, 
we wstępie do Decyzji ustalono, że najnowsze nominacje do ESK muszą 
promować dialog międzykulturowy oraz generalnie takie działania, które 
służą międzykulturowości zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, 
jak i międzynarodowym. Komisja dostrzegła niebywały rozwój progra-
mu, który z czasem stał się dźwignią rozwoju społeczno-gospodarczego 
miast. Przyjęto, że wszystkie nowe kandydatury muszą przygotowywać 

25 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwiet-
nia 2014 r. ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 
2020–2033 i uchylająca decyzję nr 1622/2006/WE, Dz.Urz., 132/1, 03.05.2014. 

26 Do tej pory decyzje podejmowane były w ramach Wspólnoty Europejskiej, 
a nie Unii Europejskiej. 
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swoje programy również na podstawie kryteriów „Kreatywnej Europy”, 
czyli najnowszego programu UE w dziedzinie kultury, ogłoszonego na 
lata 2014–2020. Kryteria tego programu promują wzmocnienie konku-
rencyjności europejskiego sektora kreatywnego i audiowizualnego, któ-
ry jest gwarantem inteligentnego i trwałego wzrostu. Uznano zatem, że 
Europejska Stolica Kultury powinna przyjąć najnowsze zasady polityki 
kulturalnej UE wyrażone w „Kreatywnej Europie”, czyli inkorporować 
do swojego zasadniczego, wieloletniego przesłania o wielokulturowo-
ści i  jedności, idee rozwoju klasy kreatywnej i  sektora kreatywnego 
jako głównego źródła transformacji miast postindustrialnych. Uznano 
również, że wzbogacanie programu nowymi zadaniami i kryteriami nie 
może przeszkodzić w kształtowaniu poczucia wspólnej europejskiej więzi 
i zrozumienia między obywatelami, co miało uzasadnienie w naturalnej 
tendencji do redukcji i łączenia pokrewnych zadań w skomplikowanym 
procesie integracyjnym. UE nie mogła nie zauważać ogromnego wkładu 
sektora kreatywnego w europejskie PKB i znaczącej roli miast w osiąga-
nych wskaźnikach. Zaznaczono, że mimo iż ESK jest inicjatywą wybit-
nie kulturalną, stanowiącą ważny element oficjalnej polityki kulturalnej 
UE, to jednak należy podkreślić jej niepodważalny wkład dla odkrycia 
kreatywnych miast europejskich i wsparcia dla budowania wieloletnich 
strategii rozwojowych. Najnowsze kryteria oceny kandydatów do ESK, 
wynikające z Decyzji 445/2014/UE, nie będą w tym miejscu szczegółowo 
omawiane, ponieważ temat niniejszego wywodu merytorycznie łączy się 
z Decyzjami do 2006 roku. Warto tylko dodać, że kryteria rozszerzono 
zarówno pod względem treści zasadniczych, jak i działań formalnych. 
Przedstawiają się one w następujący sposób: 1) „wkład w strategię dłu-
goterminową”, 2) „wymiar europejski”, 3) „treści kulturalne i artystyczne”, 
4) „wykonalność”, „5) zasięg” i 6) „zarządzanie”. Tekstem uzupełniającym 
do Decyzji z 2014 roku jest Komunikat Komisji Europejskiej z 17 czerwca 
2016 roku27. Ustanawia on zasady uczestnictwa w ESK krajów EFTA/EOG 
i tym samym koryguje Decyzję z 2014 roku.

27 Komisja Europejska, (COM) 2016 400 final, 2016/0186 (COD), Bruksela 
17.06.2016. Wniosek do Decyzji Parlamentu Europejskiego Rady zmieniający Decy-
zję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury 
na lata 2020–2033. 
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3. Blaski i cienie programu ESK

(Bożena Gierat-Bieroń)

Jak wynika z  powyższych opisów ewolucji proceduralnych i  założeń 
konkursowych, miasta, które współcześnie świętują tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury, doświadczają dużo bardziej zaawansowanych przemian 
społeczno-gospodarczych niż te z okresu pierwszej dekady konkursu 
(1985–1995), w których festiwale nie trwały nawet rok28. O ile w pierw-
szych latach programu miasta piastujące ten tytuł koncentrowały się na 
wydobyciu potencjału kulturowo-artystycznego swoich środowisk twór-
czych i wykazaniu kulturowych powiązań z lokalnym dziedzictwem oraz 
związków z Europą, o tyle miasta ostatnich generacji zapowiadały na 
przykład spotkanie „technologii z kulturą” (Mons, 2015)29 czy kreowanie 
miasta jako „laboratorium przyszłości” (Linz, 2009). Niektóre chciały 
dokonać zmiany utrwalonego wizerunku (Koszyce, 2013; Kopenhaga, 
1997; Brugia, 2001; Porto, 2001), inne – zmiany wizerunku swojego 
otoczenia (Maribor, 2012: transformacja wizerunku przemysłu energe-
tycznego regionu poprzez kulturę). Często w motywach przewodnich 
festiwali znajdujemy wskazanie na zmianę (Essen, 2010: „Zmiana poprzez 
kulturę. Kultura poprzez zmianę”) lub radykalne odwrócenie dotychcza-
sowego porządku (Maribor, 2012: „Punkt zwrotny”). Mons wskazywało 
na koncentrację klastrów kreatywnych skupiających firmy takie jak: Mi-
crosoft, IBM, Google, Hewlett-Packard oraz możliwości wykorzystania 
cybernetyki do tworzenia nowych form sztuki. Rumuński Sybin postawił 
na przemysł turystyczny oraz rozwój kultury mającej stawać się kołem 
zamachowym lokalnej gospodarki. Jak donoszą sprawozdania ewaluacyj-
ne z tych dwóch miast, Sybin cały czas jest beneficjentem Europejskiej 
Stolicy 2007 (Richard, Rotaiu 2011). Wszystkie wymienione wyżej zabiegi 

28 Pierwszymi miastami, które zorganizowały roczne obchody EMK, były Glasgow 
(1990) i Madryt (1992). 

29 KEA’s model to measure the impact of „Mons – European Capital of Culture 
2015”: a culture-led approach, w: http://www.keanet.eu/keas-model-to-measure-the-
impact-of-mons-european-capital-of-culture–2015-a-culture-led-approach/ [dostęp: 
16.01.2017].
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realizują wskazania Komisji Europejskiej30 dotyczące roli kultury w bu-
dowaniu sektora kreatywnego w Europie oraz stopniowego wybijania się 
miast na pozycję centrów trwałego wzrostu gospodarczego.

Zgodnie z zaleceniami Komisji oraz przesłaniem Agendy ds. kultury 
w czasach globalizacji, miasta świętujące ESK podążały w kierunku wy-
tyczonym przez politykę kulturalną UE, a zatem – miasta kreatywnego, 
używającego potencjału kulturowego dla ożywienia różnych sfer miejskiej 
rzeczywistości, co korespondowało z opisanym w niniejszym dyskursie 
procesem „miejskiego odrodzenia”. Promowanie Europejskiej Stolicy Kul-
tury przyczyniło się, jak słusznie zauważył Tibor Navracsics (2015), do 
budowania wizerunku atrakcyjnego i kreatywnego miasta europejskiego, 
otwartego na kontakty z całym światem, przy czym najistotniejszym ele-
mentem tej promocji stał się z czasem długofalowy jego rozwój społeczno-
-ekonomiczny. W przygotowaniu ofert programowych ESK ujawniały się 
różnego typu zależności, a niejednokrotnie też antynomie, które wpływały 
na podejmowane wybory, a tym samym ścieżki rozwojowe miast. Na-
pięcia takie występowały pomiędzy kulturą wysoką a kulturą popularną, 
elitaryzmem a egalitaryzmem, kulturą tradycyjną a kulturą nowoczesną, 
kulturą lokalną a ofertą międzynarodową, małymi projektami a maso-
wymi imprezami plenerowymi. W każdej z nich większą rolę odgrywał 
jeden z dwóch komponentów, co było powodem tyleż samo do dumy 
z festiwalu, co i jego krytyki za brak równowagi w doborze ofert. Miasta 
historyczne podkreślały przeszłość lub, wręcz przeciwnie, uciekały od niej, 
przy czym sporą część w ofercie festiwalowej i tak zajmowała ochrona 
i duma z dziedzictwa: Saloniki (1997), Weimar (1999), Awinion (2000), 
Kraków (2000), Praga (2000), Brugia (2002), Sybin (2007) czy Stambuł 
i Pecz (2010). Podobny mechanizm towarzyszył miastom przemysłowym, 
portowym, handlowym, czy miastom podkreślającym silne powiązania 
z kulturą regionalną. Często podaje się tu przykłady Rygi (2014), Tallina, 
Turku (2011) i Stambułu (2010) jako miast celujących w promowaniu 
lokalności: Ryga – tradycji chóralnej; Tallin, Turku – natury i folkloru; 
Stambuł – tureckich tradycji muzycznych. Z kolei austriackie Linz i Graz 

30 Konkluzje Rady z 24 maja 2007 r. w sprawie wkładu sektora kultury i sektorów 
kreatywnych w osiąganie celów lizbońskich, Dz.U. C 311/7, 21.12.2007, http://eur-lex.
europa.eu/LeX Uri Serv [20.02.2008].
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czy Helsinki definiowały się poprzez nowoczesne technologie lub zagospo-
darowanie tematów wolnego czasu, rekreacji i ekologii. W zależności od 
formuły programu, stawiano na promocję własnych artystów lub artystów 
międzynarodowych, co w niektórych przypadkach skutkowało słabszym 
rozwojem partnerstwa międzyinstytucjonalnego i sieciowania miasta. 
Przyjmuje się31, że średnio najwięcej miejsca w programach artystycz-
nych ESK zajmuje prezentacja muzyki i koncertów muzycznych – 89%, 
teatru – 84%, sztuk wizualnych – 42%. Promocja dziedzictwa kulturowego 
stanowi 32% całości programów ESK.

W literaturze poświęconej badaniom Europejskiej Stolicy Kultury, 
a jest to literatura gromadzona de facto od 10 lat32, największy sukces 
wizerunkowy ESK przypisuje się ośrodkom brytyjskim i francuskim, jak: 
Glasgow (1990), Liverpool (2008), Lille (2004) i Marsylia (2013). W tych 
wyliczeniach pomijany jest Paryż (1989) jako miasto jednej z najwięk-
szych porażek programu ESK (przyczyny tej sytuacji wyjaśniamy poniżej). 
W tym miejscu spróbujemy krótko przeanalizować przyczyny sukcesu 
miast, aby móc trafniej ulokować polskich kandydatów do tytułu ESK 
2016 na szerszym europejskim tle. Należy zauważyć, że analizę meryto-
ryczną ex post miasta Liverpool opisano w Impact 0833 dzięki komplek-
sowym badaniom zleconym Uniwersytetowi w Liverpoolu oraz Uniwer-
sytetowi Johna Moore’a, krótko po zakończeniu festiwalu i przy pełnym 
dostępie do danych. Wprowadzono tym samym specyficzną metodologię 
mierzenia wpływu ESK na rozwój miasta, w której ważną rolę odgrywały 
czynniki społeczne, ekonomiczne i turystyczne, a która to metodologia 
miała wpływ na późniejsze badania przeprowadzane w tym zakresie już 
na zlecenie Komisji Europejskiej. Podobnego badania ewaluacyjnego nie 
udało się wykonać wielu innym miastom ESK, stąd ich słaba obecność 
w zestawieniach porównawczych i być może nie do końca sprawiedliwa 
ocena wykonalności przedsięwzięcia. Glasgow było pierwszym miastem, 
którego sukces monitorowało opracowanie Johna Myerscougha z 1991 

31 Dane za: European Cities and Capitals of Culture, Study prepared for European 
Commission, Part I, Part II, Pamler/RAE, Brussels 2004. 

32 Zanim powstał raport Palmera, istniały w zasadzie 2 opracowania Europejskie-
go Miasta Kultury: Myerscough 1991 oraz Quinn, O’Halloran 2006.

33 Impact 08. European Capital of Culture Research Programme. Report by 
B. Garcia, R. Melville, T. Cox, 2010. 
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roku34. Tutaj również ekonomiczny, marketingowy i turystyczny punkt 
widzenia autora wpłynął znacząco na recepcję ESK. Niezależnie od oko-
liczności, oba brytyjskie miasta ESK, Glasgow i Liverpool, do dziś ucho-
dzą za modelowy przykład tego, co opisuje się jako proces „miejskiego 
odrodzenia”35.

Kluczem do ich sukcesu był z pewnością wysoki budżet przeznaczony 
na festiwal (Glasgow: 60 mln euro, Liverpool: ok. 170 mln euro w ciągu 
6 lat) oraz profesjonalne zarządzanie przedsięwzięciem. Glasgow jako 
pierwsze w historii ESK zgromadziło rekordowy fundusz, stawiając in-
nym wysoką poprzeczkę. Rada Miasta Glasgow namówiła na współpracę 
ościenne hrabstwa, lokalny biznes oraz organizacje działające w systemie 
publiczno-prywatnego partnerstwa. Zaproponowano pluralistyczny mo-
del oferty kulturalnej, włączając do programu fotografię, projektowanie, 
budowę statków, dziedziny inżynierskie oraz religię i sport, otwierając 
tym samym możliwości współtworzenia festiwalu przez wielu niszowych 
wówczas twórców. 

Potwierdziły się wszystkie ekonomiczne prognozy co do Glasgow. Badania 
opinii publicznej oraz badania socjologiczne, przeprowadzone przez Uni-
wersytet w Glasgow wykazały, że od 1990 roku zmalała liczba bezrobotnych, 
a wzrosła liczba miejsc pracy. W miejsce dawnego przemysłu zrodziły się 
przemysły kultury (Gierat-Bieroń 2009: 32). 

Fakt ten podkreślał też Myerscough, w swym opracowaniu wymie-
niając film, telewizję, firmy fonograficzne oraz pracownie architektonicz-
ne jako miejsca i obszary o sporym wpływie na przyszły rozwój szkockiej 
kultury. Festiwal Glasgow EMK 1990 pomógł przełamać stygmatyzu-
jący stereotyp miasta przemysłowego. Kultura stała się katalizatorem 
przemian gospodarczych, które w efekcie doprowadziły do wytworzenia 
nowej jakości i przyczyniły się do łagodnego przejścia miasta w kie-
runku kształtowania wizerunku postindustrialnego centrum inicjatyw 
kreatywnych. Liverpool, organizując ESK w 2008 roku, w pewnym sensie 

34 Wcześniejsze prace J. Myerscougha to: The Economic Importance of the Arts in 
Britain (1988a) and The Economic Importance of the Arts in Glasgow (1988b). 

35 Z opracowania Myerscougha pochodzi termin „urban regeneration”, który jest 
powtarzany jako miernik sukcesu programu. 
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cierpiał na tzw. efekt Glasgow (należy pamiętać o niebagatelnym sukcesie 
irlandzkiego Cork z 2005 roku), więc nie dziwił fakt, że dokonano wszel-
kich starań, aby wygrać tę „kulturalną konkurencję”, tym bardziej, że 
wszystkie te miasta to porty o podobnych problemach wizerunkowych, 
z tą różnicą, że Liverpool określała dodatkowo sława piłki nożnej oraz 
rockowej grupy The Beatles. Liverpool również przeprowadził radykal-
ną rozbudowę infrastrukturalną miasta36, poszerzając krąg odbiorców 
kultury, którzy stopniowo przeobrazili się w orędowników i kreatorów 
zmiany. Badania wskazują, że Liverpool zaproponował najbardziej kom-
pleksową i zintegrowaną metodę współpracy różnych grup społecznych, 
włączając więźniów i ludzi uzależnionych, a także wprowadził rekordową 
liczbę wolontariuszy. Slogan miasta „Świat w jednym mieście” wskazy-
wał na próbę dookreślenia roli Liverpoolu w globalnym świecie oraz 
znalezienia sposobu na przyciągnięcie odwiedzających. To się udało, 
gdyż – jak wskazywały statystyki – liczba turystów w 2008 roku wzro-
sła o 3,5 mln osób, a miasto z pozycji 16. wskoczyło na pozycję 6., jeśli 
chodzi o liczbę odwiedzających Wielką Brytanię. Badania wykazywały 
również wzrost popularności miasta w okresie po zakończeniu festiwa-
lu, czemu pomagała strategia rozwoju (do której wpisano kulturę), jak 
również następujące po 2008 roku lata tematyczne (Środowisko: 2009, 
Innowacja: 2010). 

Kluczem do sukcesu Liverpoolu była współpraca sektora publicznego, pry-
watnego, pozarządowego, instytucji kultury, artystów oraz animatorów kultu-
ry na bezprecedensową do tej pory skalę. Cel był jeden – zrealizować najlep-
szą do tej pory Europejską Stolicę Kultury oraz zaangażować jak największą 
liczbę mieszkańców w jej obchody (Tyrakowski, online).

 O sukcesie poinformował oficjalnie przewodniczący Komisji Euro-
pejskiej, José Manuel Barroso, zaraz po zakończeniu ESK.

Francuskie Lille, a potem Marsylia wystąpiły jako promotorzy re-
gionu oraz regionalnego partnerstwa (również Luksemburg i  Region 
w 2007 roku, oraz Essen dla Ruhr w 2010 roku). To nowe stosunkowo 
zjawisko, występujące po 2005 roku, kiedy Europejskie Miasto Kultury 

36 Rozbudowa dotyczyła King’ Doc, nadbrzeża, Echo Areny oraz kompleksu han-
dlowego Liverpool One. 
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przekształciło się w Europejską Stolicę Kultury. Lille zorganizowało ESK 
wraz z przylegającymi miastami aglomeracji: Roubaix i Tourcoing oraz 
południowymi ośrodkami Walonii, dawnego królestwa Flandrii (razem 
193 miasta, w tym 7 belgijskich). Dawało to ogromną przewagę finansową 
nad budżetami innych ESK. Lille wygospodarowało kwotę 76 mln euro, co 
stanowiło wysoki wkład dla rocznego festiwalu europejskiego i dla miasta 
o tradycjach przemysłowych oraz górniczego regionu Nord-Pas-De-Ca-
lais. Mechanizm finansowy oraz sposób zarządzania Lille uważa się za 
udany i podlega rekomendacji jako dobry przykład wielopoziomowego 
zarządzania dużym europejskim projektem. Konkretną spuścizną festi-
walu ESK Lille 2004 są do dziś Maisons Folie, czyli 12 centrów sztuki37, 
otwartych w różnych miejscach regionu, w tym najbardziej spektakularne 
w Wazemnes. Maisons to domy sztuki, zorganizowane w starych zabytko-
wych kamienicach, młynach, gazowniach, do których dobudowano część 
nowoczesną, tworząc niewielkich rozmiarów centra artystyczne przezna-
czone dla różnego typu odbiorców.

Marsylia ogłosiła Europejską Stolicę kultury jako wspólne przedsię-
wzięcie Regionu Prowansja (część administracyjnego Regionu Prowan-
sja-Lazurowe Wybrzeże), w którego skład wchodzą m.in. miasta: Aix-
-en-Provence, Arles, Salon de Provence i La Ciotat. Prowansja to region 
wyjątkowo rozpoznawalny kulturowo, o bogatej spuściźnie historycznej 
i pamiątkach dziedzictwa starożytnego. Jest też kontrastowo inny niż 
sama Marsylia, która jest portem pełnym imigrantów. Prowansja to region 
idylliczny, symbol inspiracji malarskich i obszar raczej monokulturowy, 
podczas gdy Marsylia jest wielokulturowym tyglem o silnych wpływach 
muzułmańskich. 

Marsylia cieszyła się ogromnym zaangażowaniem wszystkich podmiotów 
politycznych. To polityczne zaangażowanie i wsparcie finansowe są podsta-
wową gwarancją sukcesu imprezy. Istotne jest, że wszyscy partnerzy potrafili 
utrzymać wkład polityczny i finansowy dla projektu w całym okresie przygo-
towawczym i w ciągu 2013 roku38. 

37 Inne Maisons Folie powstały w partnerskich miastach ESK, takich jak Roubaix, 
Tourcoing, Velleneuve-d’Ascq czy Mons-en-Borouel. 

38 Ex-post evaluation of the 2013 European Capitals of Culture, Final Report 
for the European Commission DG Education and Culture December 2014, Ecorys, 
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W podobnym stopniu była w stanie zaangażować środki sponsorskie 
(16 mld euro na przewidywanych 14 mld euro). Było to możliwe dzięki 
klarownie przygotowanej dla wszystkich podmiotów komercyjnych stra-
tegii sponsorskiej, która pozwalała na racjonalne rozważenie propozycji 
jako inicjatywy na stałe wpisującej się w rozwój miast i regionu Prowansji. 
„Usytuowanie śródziemnomorskie naszego terytorium, otwartego zarów-
no na Europę, jak i na Morze Śródziemne, a więc na cały świat, jest istotą 
naszego projektu” (Bianchini 2013, online). Marsylia-Prowansja przygoto-
wała ciekawy program festiwalowy, obejmujący swoim zasięgiem proble-
matykę wymiany kultur basenu Morza Śródziemnego, problematykę kul-
tury regionalnej pasterskiej Prowansji oraz prezentacje wyrafinowanych 
form artystycznych i dzieł architektury. Program podzielono na trzy części: 
1) Marsylia-Prowansja – przyjmuje świat, 2) Marsylia-Prowansja – pod 
gołym niebem, 3) Marsylia-Prowansja – o tysiącach twarzy. W ramach 
działań festiwalowych doszło do otwarcia znanego już dziś na cały świat 
Muzeum Cywilizacji Europejskiej i Śródziemnomorskiej, zrewitalizowano 
stary port w Marsylii, użyczając hangar na galerie sztuki, otwarto teatr 
Eden, uczczono pamięć Le Corbusiera oraz malarzy Aix-en-Provence. 
Wykorzystano nadbrzeże portowe do najważniejszych imprez na świeżym 
powietrzu, które przyciągnęły rekordową liczbę 11 mln odbiorców. Mimo 
tych wielkich danych, jak również kwoty budżetu wynoszącej ok. 100 mln 
euro, Marsylia nie dokonała radykalnej zmiany, jeśli chodzi o udział miesz-
kańców w festiwalu. Mimo zaangażowania młodzieży, mimo imprez odby-
wających się na obrzeżach miasta, przemarszu pasterzy ze stadem owiec na 
otwarciu, a nawet włączaniu ludzi uboższych do działań plenerowych czy 
tworzenia „Kreatywnych dzielnic”, badacze oceniający Marsylię twierdzą, 
że więcej uwagi poświęcono remontom obiektów i poprawie estetyki niż 
faktycznej rewitalizacji, odnoszącej się także do aspektów społecznych 
i kulturowych.

Warto na koniec dodać kilka uwag na temat Essen, Europejskiej Sto-
licy Kultury 2010 roku. Essen zadało sobie trud ożywienia kulturalnego 
i społecznego całego Zagłębia Ruhry, co nieco zbliżało tę strategię do po-
mysłu Lille, z tym, że francuską strategię zaprojektowano na mniejszą 

December 2014, https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-eu-
rope/files/files/ecoc–2013-full-report.pdf; s. 62. 
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skalę. Essen zgłosiło się do konkursu wraz z 52 miastami Zagłębia, które 
nazwano „lokalnymi bohaterami” projektu. Do większych miast należały 
Dortmund, Bochum i Burg. Ponieważ na terenie tym mieszka około 170 
narodowości, postanowiono podkreślić 

(...) wielokulturowość i równocześnie otwartość tego miejsca poprzez licz-
ne wydarzenia i projekty angażujące wszystkie 52 miasta, uwypuklając ich 
indywidualność równocześnie pokazując umiejętność jednoczenia się we 
wspólnym celu, jakim jest rozwój kulturowy i kulturalny Europy39.

 Istotnym zagadnieniem obchodów była społeczna i kulturowa trans-
formacja regionu, co znalazło zastosowanie w konsolidacji działań wielu 
regionalnych organizacji i stowarzyszeń oraz miast, pracujących na rzecz 
promocji całego landu Nadrenii i Północnej Westfalii. Zrealizowano 300 
projektów oraz 2500 wydarzeń, od koncertu na stadionie piłkarskim po 
zamianę stacjonarnych muzeów w muzea objazdowe. W obchodach wzięło 
udział 200 muzeów, 120 teatrów, 100 ośrodków kulturalnych i 100 miejsc, 
gdzie odbywały się koncerty. Badania ex post dla Essen i Zagłębia Ruhry 
wskazywały na spory sukces, jeśli chodzi o znajomość wydarzenia przez 
mieszkańców regionu, wynikający z odpowiedniej współpracy biur i ze-
społów organizacyjnych, dobrej komunikacji, sprawozdawczości medial-
nej, a także struktury marketingowej i promocyjnej40. Wykreowano markę 
regionu. Essen w 2010 roku stworzyło wizerunek zdecentralizowanego 
metropolis, w którym udało się dokonać integracji środowisk kreatyw-
nych jako nowoczesnego trendu rozwojowego regionu. Badacze odnoto-
wywali też jednak spadek dynamiki zmian. Twierdzili, że najbardziej na 
ESK 2010 zyskały małe grupy biznesowe, które zintensyfikowały metody 
komunikacji między poszczególnymi środowiskami, w tym organizacjami 
pozarządowymi.

Oczywiście, jak pisaliśmy wcześniej, nie wszystkie festiwale ESK 
zakończyły się sukcesem. Do niezbyt udanych obchodów należały: 

39 European Capital of Culture 2010, Essen for the Ruhr, Book two, program ECOC, 
[b.d.w.], s. 25. 

40 Ex-post evaluation 2010. European Capitals of Culture. Final Report for the 
European Commission. DG Education and Culture, ECORYS, 2011, ec.europa.eu/
programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/capitals-culture–2010-re-
port_en.pdf. 
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Amsterdam (1987), Berlin Zachodni (1988) i Paryż (1989). Powodem 
takiego stanu rzeczy była kolizja interesów festiwalowych z interesami 
obchodów rocznicowych, przyjętych przez władze lokalne jako prioryte-
towe (np. Wielka Rewolucja Francuska w Paryżu). W takich przypadkach 
okazywało się, że festiwalem europejskim bardziej zainteresowane było 
ministerstwo kultury niż lokalni włodarze. Miasta nie dawały sobie rady 
również z organizacją i zarządzaniem dużą imprezą. Tak było w przypadku 
właśnie Amsterdamu, Bolonii (2000) czy Genui (2004). Saloniki, miasto 
świętujące tytuł ESK w 1997 roku, odwołało wiele wydarzeń z powodu 
złego przygotowania. Zmieniano dyrektorów artystycznych. Wystąpiły 
problemy z organizacją ESK Wilno 2009. Jedną z przyczyn kłopotów  
festiwalu był ogólnoświatowy kryzys finansowy, który dotknął budżet fe-
stiwalu, co spowodowało redukcję zaplanowanych wydarzeń. Istotnym 
problemem, poniekąd niezależnym od samego biura organizacyjnego, 
było bankructwo litewskich linii lotniczych Fly LAL, co utrudniło do-
tarcie do Wilna turystów zagranicznych i gości festiwalowych. Sytuacja 
ta spowodowała falę krytycyzmu pod adresem Wilna 2009. Właściciele 
hoteli i restauracji narzekali na słabą reklamę miasta poza granicami kraju 
(Greenhalgh 2009, online).

Cykliczne badania ex post przeprowadzone przez Instytut ECORYS 
na zlecenie Komisji Europejskiej podkreślają wagę społecznego zaanga-
żowania mieszkańców w festiwal jako ważny wskaźnik zmiany. W tym 
obszarze wybijały się takie miasta, jak: Helsinki (2000), Luksemburg i Re-
gion (2007), Liverpool (2008), Essen (2010), Guimarães (2012) i Maribor 
(2012). Odnotowano tu duży udział społeczności lokalnych w przygotowa-
niu wydarzenia, a potem w jego świętowaniu. Badania wskazują niezbicie 
na fakt, że konkurs ESK odgrywa fundamentalną rolę w procesie integracji 
mieszkańców Europy oraz niezależnego i spontanicznego aktywizowania 
ich na rzecz miasta. To pokazuje zdolność integracji wielokulturowych 
społeczeństw, jakimi z definicji są miejskie społeczności, oraz ich akty-
wizację do działań wspólnotowych.

Na koniec warto zadać pytanie, jakie korzyści estetyczne wynikają 
ze świętowania ESK. To istotne dlatego, że omawiamy de facto między-
narodowy festiwal artystyczny, który z biegiem czasu stał się dźwignią 
przemian społecznych i gospodarczych, ale nie zmienił zasadniczo formu-
ły organizacyjnej. Należy stwierdzić, że wielkie wydarzenia artystyczne, 
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które składały się na ESK, a które były często krytykowane jako zbyt „ce-
lebryckie” i nastawione na wzmacnianie kultury elitarnej, przyzwyczaiły 
odbiorców do wysokich standardów prezentowanej sztuki, mistrzowskiego 
wykonawstwa oraz profesjonalnego zarządzania. Niemal we wszystkich 
stolicach kultury mieliśmy do czynienia z prezentacją najlepszych „ofert”, 
czy artystami z najwyższej półki. Do historii ESK przeszedł koncert U2 
w Salonikach (1997), Festiwal Jazzowy w Grazu (2003) czy brawurowo 
przygotowany koncert Paula Mc’Cartneya w Liverpoolu (2008). W pro-
jektach artystycznych nigdy nie ginęły też dobra lokalne, czyli sława 
i dorobek wielkich artystów, uczonych czy polityków wywodzących się 
z danego miasta bądź regionu. Mimo nacisku położonego na współpra-
cę międzynarodową operatorów ESK oraz budowanie partnerstwa, nie 
zabrakło miejsca na wystawy poświęcone np. Erazmowi z Rotterdamu 
(Rotterdam, 2001), Aleksandrowi Wielkiemu w Salonikach (1997), osobie 
Roberta Schumana (Luksemburg, 2007)), postaciom Goethego, Schil-
lera, Herdera czy Gropiusa w Weimarze (1999), Garibaldiego (Genua, 
2004) lub ekspozycje prac wybitnych malarzy np. Rubensa w Antwer-
pii podczas obchodów Lille (2004) czy Marca Chagalla (Kraków, 2000) 
jako przedstawiciela kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Warto też 
pamiętać, że podczas pierwszego festiwalu Europejskiego Miasta Kultury 
w Atenach (1985) wystąpili najwybitniejsi wówczas artyści teatralni, znani 
w całej Europie i na świecie. Spektakle przygotowali: Peter Brook, Peter 
Stein, Giorgio Strehler i Ingmar Bergman. W czasie 30 lat funkcjonowa-
nia konkursu Europejskiej Stolicy Kultury dokonano wymiany artystycz- 
nej i pokazu sztuki na niebywałą skalę. Wystąpiło tysiące wspaniałych 
orkiestr i filharmonii z całego świata (np. w 2000 roku filharmonicy no-
wojorscy w Krakowie, a w 2013 roku filharmonicy tokijscy w Koszycach), 
zaśpiewało wielu solistów operowych, zagrało tysiące muzyków niemal 
każdego gatunku muzycznego, wystąpili artyści reprezentujący różne 
środowiska i różną estetykę. Zorganizowano setki konferencji między-
narodowych, warsztatów artystycznych, prezentacji filmowych, premier, 
retrospektyw, akcji, działań miejskich i pokazów tańca. Festiwal ESK jest 
świętem sztuki, wpływa zatem na wyrobienie estetyczne publiczności 
miast świętujących tytuł ESK, podobnie jak jej kompetencje kulturowe 
oraz oczekiwania co do zarządzania imprezą artystyczną, a także samym 
miastem.
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4. Konkurs na ESK 2016 z perspektywy hiszpańskiej

(Joanna Orzechowska-Wacławska)

W 2016 roku dwa miasta świętowały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. 
Jednym był Wrocław, drugim zaś znajdujące się w Hiszpanii baskijskie 
San Sebastián (Donostia). Dla Polski, jak pisaliśmy we wprowadzeniu, 
konkurs o tytuł ESK 2016 był pierwszym takim wydarzeniem w historii, 
ponieważ Kraków, w którym świętowano obchody ESK w 2000 roku, nie 
został – jak wcześniej podkreślaliśmy – wyłoniony w drodze podobne-
go konkursu. Do starań o miano ESK stanęło w sumie jedenaście miast. 
Były to: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, 
Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław. Spośród nich, do drugiego etapu za-
kwalifikowano pięć miast: Gdańsk („Wolność kultury. Kultura wolności”), 
Katowice („Miasto ogrodów”), Lublin („Miasto w dialogu”), Warszawa 
(„Warszawa – nowa energia dla Europy”) i Wrocław („Przestrzenie dla 
piękna”). W finale tytuł ESK 2016 otrzymał Wrocław. Przebieg konkursu 
na ESK w Polsce i jego społeczno-kulturowe oraz instytucjonalne kon-
sekwencje stanowią zasadniczy przedmiot naszych zainteresowań i im 
poświęcone są kolejne rozdziały niniejszej książki. W tym miejscu przyj-
rzymy się natomiast konkursowi w Hiszpanii i zaprezentowanym przez 
miasta kandydujące aplikacjom konkursowym41.

Opisując przebieg konkursu, należy zacząć od tego, że dla Hiszpanii 
rok 2016 był czwartym, w którym państwo to gościło ESK, z czego po 
raz drugi miasto świętujące ESK zostało wyłonione na drodze konkursu. 
Pierwszym hiszpańskim miastem, które uzyskało – wówczas jeszcze – 
tytuł Europejskiego Miasta Kultury 1992, był Madryt. Osiem lat później, 
w wyjątkowym milenijnym 2000 roku, tytuł ESK nadano aż dziewięciu 
miastom europejskim, w tym hiszpańskiemu Santiago de Compostela, 

41 Analiza aplikacji konkursowych wybranych przez nas siedmiu polskich miast 
(Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław) oraz sześciu miast 
hiszpańskich, które przeszły do finału konkursu w Hiszpanii (Burgos, Kordoba, Las 
Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Saragossa i Segowia) została zawarta w aneksie 
umieszczonym na końcu niniejszej książki.

Konkurs na ESK 2016 z perspektywy hiszpańskiej
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zaś w 2002 roku ESK zdobyła Salamanka. Wreszcie, w 2016 roku tytuł ten 
uzyskało San Sebastián (Donostia).

Do pierwszego etapu konkursu o miano Europejskiej Stolicy Kultury 
2016 stanęło w Hiszpanii aż piętnaście miast. Wśród nich znalazły się: 
Alkala (hiszp. Alcalá de Henares), Burgos, Cáceres, Kordoba (Córdoba), 
Cuenca, Donostia – San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga 
(Málaga), Murcja (Murcia), Oviedo, Pampeluna (Pamplona), Santander, 
Segowia, Tarragona i Saragossa (Zaragoza). Był to absolutny rekord, jeśli 
chodzi o liczbę miast-kandydatów ubiegających się o miano ESK w ra-
mach jednego państwa. Tak ogromne zainteresowanie konkursem poka-
zuje, jak dużą wagę lokalne władze hiszpańskie przywiązują do miejskich 
polityk kulturalnych i jak istotną pozycję na tym tle zajmuje sam konkurs 
na Europejską Stolicę Kultury. To, że w Hiszpanii kultura postrzegana jest 
jako swoiste koło zamachowe dla rozwoju miast, widać już od dawna. 
W końcu wydarzenia z 1992 roku, uznawanego nie bez przyczyny za 
„rok Hiszpanii”, gdy Madryt pełnił funkcję Europejskiego Miasta Kultury, 
Barcelona organizowała letnie igrzyska olimpijskie, a Sewilla – Expo’92, 
dobitnie pokazały, że uroczystości kulturalno-sportowe mogą stać się 
dobrą okazją do międzynarodowej promocji miast. Podobny, w pewnym 
sensie, mechanizm został z powodzeniem wykorzystany w Bilbao, gdzie 
rozwój infrastruktury kulturalnej i budowa spektakularnych obiektów 
architektonicznych przyczyniły się do zmiany sposobu postrzegania mia-
sta. Bilbao, dzięki Muzeum Guggenheima, niemal z dnia na dzień zostało 
umieszczone na mapie najważniejszych destynacji światowej turystyki 
kulturowej.

W przypadku Hiszpanii popularność konkursu ESK tłumaczyć moż-
na nie tylko swego rodzaju modą na wykorzystanie kultury (zasobów 
kultury, polityk kulturalnych czy instytucji kultury) do prowadzania po-
lityki wizerunkowej, lecz także lokalną specyfiką. Hiszpania to państwo 
o niezwykłej różnorodności kulturowej, administracyjnie podzielone na 
siedemnaście wspólnot autonomicznych. Ten dalece idący regionalizm 
Hiszpanii jest wynikiem procesów historycznych i w pewnej mierze 
stanowi odzwierciedlenie wewnętrznych podziałów narodowościowo-
-językowych (dotyczy to szczególnie takich rejonów, jak Kraj Basków, 
Katalonia, Galicja czy Andaluzja). Piętnaście ubiegających się o tytuł 
ESK miast hiszpańskich reprezentowało w sumie trzynaście regionów 
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autonomicznych, w tym Andaluzję (Kordoba, Malaga), Aragonię (Sa-
ragossa), Asturię (Oviedo), Estremadurę (Cáceres), Kantabrię (Santan-
der), Kastylię-La Manchę (Cuenca), Kastylię i León (Burgos, Segowia), 
Katalonię (Tarragona), Kraj Basków (Donostia-San Sebastián), Madryt 
(Alkala), Murcję (Murcja), Nawarrę (Pampeluna) i Wyspy Kanaryjskie 
(Las Palmas).

Konkurs zgromadził miasta bardzo zróżnicowane pod względem zna-
czenia politycznego, profilu gospodarczego i wielkości. Sześć spośród 
kandydujących ośrodków to miasta będące centrami administracyjno-
-politycznymi regionów autonomicznych: Las Palmas na Wyspach Kana-
ryjskich (jako jeden z dwóch głównych ośrodków – tytuł współdzielony 
z Santa Cruz de Tenerife), Murcja w regionie Murcja, Oviedo w Asturii, 
Pampeluna w Nawarze, Santander w Kantabrii i Saragossa w Aragonii. 
Reszta to miasta zajmujące drugą pod względem znaczenia polityczne-
go pozycję w regionie – zwykle to ośrodki będące stolicami prowincji 
wchodzących w skład regionów autonomicznych. Tak jest w przypadku 
Burgos (stolica prowincji Burgos na terenie Kastylii i Leonu), Kordoby 
(prowincja Kordoba w Andaluzji), Cáceres (prowincja Cáceres w Es-
tremadurze), Cuency (prowincja Cuenca w Kastylii-La Manchy), Do-
nostii-San Sebastián (prowincja Guipúzcoa w Kraju Basków), Malagi 
(prowincja Malaga w Andaluzji), Segowii (prowincja Segowia w Kastylii 
i Leonie) oraz Tarragony (prowincja Tarragona w Katalonii). Wyjątek 
stanowi Alkala – miasto należy do regionu Madryt, który nie jest po-
dzielony na prowincje.

Większość z kandydujących miast, z uwagi na polityczno-admini-
stracyjną rolę, jaką pełnią w regionie, łączy funkcje ośrodków przemy-
słowych, handlowych i turystycznych. Różne są natomiast proporcje 
i skala. Różne jest też ich znaczenie. Wśród miast-kandydatów znalazły 
się zarówno ośrodki będące regionalnymi metropoliami o znaczeniu 
pierwszoplanowym (czyli takie, których liczba mieszkańców przekracza 
500 tys., które integrują wiele funkcji, a równocześnie wywierają istot-
ny wpływ na otoczenie), tj. Saragossa (661 108 mieszkańców) i Malaga 
(569 009), jak i metropolie regionalne o znaczeniu drugoplanowym (licz-
ba mieszkańców poniżej 500 tys., przy znaczącej specjalizacji usługowej), 
w tym: Kordoba (326 609), Las Palmas (378 998), Murcja (441 003), 
Oviedo (220 567), oraz nieco mniej liczebne, lecz istotnie rezonujące 
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na otoczenie: Pampeluna (195 650), Santander (172 656) i Donostia-
-San Sebastián (186 064). Wśród miast kandydujących o tytuł ESK 2016 
znalazły się także ośrodki, które uznawane są za tzw. miasta średnie. 
Zwykle są to stolice prowincji, wykazujące się znacznym dynamizmem 
gospodarczym. Wśród nich należy wymienić: Tarragonę (131 094), Bur-
gos (176 608), Cáceres (95 814), Cuen cę (55 102), Segowię (52 257) 
i Alkalę (195 907) – jedno z największych miast uniprowincjonalnego 
regionu Madryt42.

Dość charakterystyczne dla miast hiszpańskich w ogóle, w szcze-
gólności zaś do tych tu opisywanych, jest ich nastawienie na turystykę. 
Większość miast ubiegających się o tytuł ESK 2016 roku to mniej lub bar-
dziej popularne centra turystyki krajowej i zagranicznej. Pod względem 
rozpoznawalności, ośrodkiem o znaczeniu międzynarodowym jest bez 
wątpienia Kordoba, której Mezquita uznawana jest na jedną z najważniej-
szych atrakcji przyciągających turystów z całego świata. Bardzo popu-
larnymi miastami są też Malaga i Las Palmas, co wynika z ich szczegól-
nego usytuowania w często odwiedzanych regionach wypoczynkowych. 
W analizach dotyczących turystycznej popularności miast i regionów, za 
często stosowane kryterium atrakcyjności miejsca przyjmuje się wskaźnik 
obłożenia hoteli. W takich rankingach najpopularniejszymi miastami 
w Hiszpanii po Madrycie i Barcelonie są wymieniane: Malaga (bardzo 
wysoka, 4. pozycja w rankingu z 2015 roku), Las Palmas (5. pozycja) 
i Tarragona (11. pozycja)43. Warto jednak pamiętać o ograniczeniach 
takiego kryterium: według niego pod uwagę bierze się liczbę przyjezd-
nych korzystających w mieście z usług hotelarskich, niezależnie od po-
wodu ich przyjazdu (interesy, wypoczynek), jak i od rodzaju przepływu 
(krajowe, międzynarodowe). Jest to o tyle istotna uwaga, że miejscem 
o bardzo ciekawej specyfice, które nie znalazło się wysoko w takim ran-
kingu, a jest bez wątpienia miastem szczególnym, jest Pampeluna, która 
okresowo – w czasie słynnej gonitwy byków, San Fermines, obchodzonej 
rokrocznie w lipcu – staje się jednym z najpopularniejszych ośrodków 

42 Dane liczbowe na podstawie: www.ine.es. Dane dotyczą roku 2016.
43 Więcej na ten temat na stronie: http://viajestic.atresmedia.com/escapadas/

provincias-mas-menos-visitadas-espana–2015_2015120957ea4e270cf26658235dba48.
html [dostęp: styczeń 2017].
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turystycznych w Hiszpanii. Co dość znamienne, to właśnie wokół hasła 
„Fiesta” (pol. zabawa, impreza) Pampeluna zbudowała swoją aplikację 
konkursową podczas starań o tytuł ESK 2016.

Na podstawie oceny aplikacji konkursowych do drugiego etapu kon-
kursu zakwalifikowało się sześć miast hiszpańskich, w tym (w kolejności 
alfabetycznej): Burgos („R-ewolucja”), Kordoba („Przyszłość ma korze-
nie. Świętując różnorodność”), Las Palmas de Gran Canaria („Światło na 
oceanie”), San Sebastián („Kultura na rzecz współistnienia”), Saragossa 
(„Europa, Utopía/ Europe, Utopia”) i Segowia („Segowia, miasto labora-
torium kultury”).

Analizując zaprezentowane przez te miasta aplikacje konkursowe, 
należy koniecznie zwrócić uwagę na dwa zasadnicze wątki, które stano-
wią o pewnej specyfice miast hiszpańskich. Pierwszym było powszechne 
odwoływanie się do dwóch fundamentalnych idei, tj. po pierwsze – róż-
norodności, a po drugie – (pokojowego) współistnienia. Właściwie każ-
de z miast zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu z mniejszą 
lub większą intensywnością przedstawiało siebie jako ośrodek otwarty, 
wielokulturowy, który może stanowić punkt referencyjny dla Europy, do-
wód na to, że możliwe jest pokojowe i harmonijne współżycie różnych 
kultur i cywilizacji. Najlepszą tego ilustracją jest Kordoba, która pojęcie 
różnorodności wpisała nawet do hasła, z którym stawała do konkursu 
(„Przyszłość ma korzenie. Świętując różnorodność”, hiszp. El futuro tiene 
raíces. Celebrando la diversidad). Kordoba swoje historyczne doświad-
czenia (jako miejsca spotkania różnych kultur) i wielowiekową tradycję 
pokojowego współistnienia i dialogu zawarła w koncepcji „Paradygmatu 
kordobańskiego” (Paradigma de Córdoba). Zgodnie z nim Kordoba miała 
być miastem referencyjnym dla Europy, wskazującym na możliwość har-
monijnej koegzystencji różnych cywilizacji. W dużej mierze społeczeń-
stwo Kordoby przedstawiono jako swoiste wcielenie europejskiego hasła 
„jedności w różnorodności”, do którego wprost odwoływały się także inne 
hiszpańskie miasta. Należy tu wspomnieć w szczególności o Las Palmas 
De Gran Canaria, miasta-reprezentanta całej wyspy Gran Canaria, będącej 
swoistym tyglem kulturowym. Kanaryjskie społeczeństwo ukształtowane 
w procesach migracyjnych pokazywano jako ucieleśnienie różnorodno-
ści oraz wielobarwności, gdzie od wieków pokojowo współistnieją różne 
kultury i narodowości.

Konkurs na ESK 2016 z perspektywy hiszpańskiej
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Bardzo ciekawie na tym tle wypada San Sebastián (bask. Donostia) – 
miasto, które ostatecznie uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 
Istotą jego kandydatury nie była co prawda różnorodność kultur, lecz 
różnorodność wartości i tożsamości, a przede wszystkim możliwość ich 
pokojowego współistnienia. W tym przypadku nie chodziło o spotkanie 
cywilizacji, lecz o problem przemocy i dialogu, który wynika ze specy-
ficznego kontekstu kulturowego i politycznego całego regionu. Guipúzcoa, 
jedna z trzech prowincji Kraju Basków, której stolicą jest San Sebastián, 
od wielu lat stanowi arenę sporów politycznych i głębokich podziałów 
tożsamościowych. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku44 głównym pro-
blemem Kraju Basków pozostawała przemoc. Miało to przede wszystkim 
związek z działaniami terrorystycznej grupy ETA (Euskadi Ta Askatasu-
na), której głównym celem było uzyskanie niepodległości Kraju Basków, co 
ETA była skłonna osiągnąć wszelkimi metodami, w tym przemocą. Liczbę 
jej ofiar szacuje się w sumie na 829 osób. Choć deklarowane poparcie dla 
działalności zbrojnej ETA było w Kraju Basków bardzo niskie, jej obecność 
i działania, a także niezwykle silne upolitycznienie problematyki tożsamo-
ści narodowej sprawiały, że problem pokojowego rozwiązywania sporów, 
dialogu, wzajemnego poszanowania odmiennych tożsamości, wartości 
i celów stanowiły główny wątek baskijskiego dyskursu publicznego lat 
dziewięćdziesiątych minionego stulecia i pierwszej dekady XXI wieku. 
Fakt ten tłumaczyć może, dlaczego pierwszym z wymienionych na liście 
celów San Sebastián jako ESK 2016 było „wzmocnienie zaangażowania 
społecznego na rzecz praw człowieka i przeciwko wszelkim formom wy-
kluczenia i przemocy”45.

Drugi istotny wątek, który wypływa z analizy aplikacji konkursowych 
miast hiszpańskich, dotyczy szeroko rozumianego wymiaru europejskie-
go. Warto w tym miejscu odnotować dwie interesujące prawidłowości. 
Pierwsza dotyczy sposobu mówienia o Europie, druga zaś – europejskiej 

44 W 2011 roku ETA ostatecznie zadecydowała o bezwarunkowym zakończeniu 
działalności zbrojnej.

45 San Sebastián Donostia 2016. European Capital of Culture, Candidate City/
Ciudad Candidata a Capital Europea de la Cultura 2016. Waves of Energy. Culture 
for coexistence/Olas de energía. Cultura para la convivencia, dossier, s. 9, http://www.
sinergiavalue.com/sites/default/files/D2016memoria-ING-CAS_0.pdf [dostęp: styczeń 
2017].
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tożsamości miasta. W odniesieniu do pierwszego aspektu, w przypadku 
każdej kandydatury starano się w jakiś sposób „wpleść” opowieść o mie-
ście w różne narracje o Europie (Europa centrum, Europa peryferiów, 
Europa małych miast). I tak, przykładowo, dominującą europejską nar-
racją kandydatury Kordoby była idea jej centralności dla rozwoju kultury 
europejskiej (Kordoba jako kolebka różnorodnej pod względem kulturo-
wym Europy). Z kolei Las Palmas de Gran Canaria idealnie wpisywało się 
w popularny dziś dyskurs o peryferiach Europy. Segowia stawała do kon-
kursu jako miasto typowe dla europejskiego interioru: stosunkowo małe, 
o relatywnie niewielkim znaczeniu politycznym, a jednak odgrywające 
istotną rolę w rozwoju współczesnej Europy, to bowiem małe miasta – jak 
podkreślano w aplikacji – są jej „siłą napędową”.

Z punktu widzenia drugiego aspektu, a więc europejskiej tożsamości 
miasta, wyraźnie przebijają dwie odmienne tendencje. Dla niektórych 
miast, w tym np. Segowii czy Burgos, europejskość miała charakter toż-
samości projektu (stosując terminologię Manuela Castellsa), podczas 
gdy dla innych – świetnym przykładem jest tu San Sebastián – była ona 
immanentnie wpisana w miasto, stanowiąc składową jego tożsamości. 
W tym przypadku (znowu) fundamentalne znaczenie ma społeczno-po-
lityczny kontekst miasta – zarówno San Sebastián, jak i Bilbao, które opi-
sujemy później, to przede wszystkim miasta baskijskie, ich hiszpańskość 
ma wymiar polityczny, a nie historyczno-kulturowy, a europejskość tych 
miast (tak jak i europejskość całego regionu Kraju Basków) jest często 
wzmacniana politykami regionalnymi, czego dobrym przykładem jest 
regionalna, a więc w domyśle: baskijska, polityka innowacyjności46. Ma-
jąc to na uwadze, w pewnym sensie można powiedzieć, że San Sebastián 
nie potrzebowało ESK, aby stać się miastem europejskim, lecz będąc już 
miastem europejskim, mogło wypełniać funkcje ESK umacniając tym 
samym swoją obecność w Europie.

Przyglądając się kandydaturze dwóch zwycięskich miast (San Seba-
stián i Wrocławia) wyraźnie można dostrzec dwa wspóle elementy, któ-
re równocześnie w pewnym stopniu wyróżniały je na tle innych miast 
ubiegających się o ten tytuł. Pierwszym jest pewna trwałość zaangażowa-
nia w rozwój miasta przez kulturę. Zarówno we Wrocławiu, jak i w San 

46 Więcej na ten temat w aneksie, w części poświęconej San Sebastián.
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Sebastián, jeszcze zanim rozpoczęto starania o ESK, podejmowane były 
różne inicjatywy lepiej lub gorzej wpisujące się w ten model rozwojowy. 
Oznacza to, że uzyskanie tytułu ESK nie było warunkiem koniecznym 
do tego, aby „dowartościować” kulturę i rozpocząć inwestycje w szeroko 
rozumiane przemysły kultury, lecz stanowiło jedynie dodatkową siłą napę-
dową. Drugim elementem jest opisany wyżej wymiar europejski. W przy-
padku obydwu miast ich europejskość nie była celem ich kandydatury, lecz 
wynikającą z jego specyfiki, szczególną charakterystyką miasta.
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II

ZAŁOŻENIA BADAWCZE  
I METODOLOGIA

(Paweł Kubicki)

Celem projektu badawczego, którego wyniki prezentujemy w niniejszej 
książce, była analiza długofalowych zmian, jakie wywołał konkurs na ESK 
w Polsce w latach 2007–2011, zarówno w sferze społeczno-kulturowej, jak 
też instytucjonalnej. Założenia badawcze opierały się na hipotezie mówią-
cej, że w przypadku Polski proces kandydowania o miano ESK odbywał się 
w wyjątkowo dogodnym kontekście, stymulującym istotne zmiany w wielu 
sferach miejskiej rzeczywistości. W tym przypadku dało się wyróżnić trzy 
zasadnicze zmienne, które te zmiany dynamizowały.

Pierwsza zmienna odnosiła się do transformacji podstaw gospodar-
czych miast. Polskie miasta, których gospodarka zdeterminowana była 
zależnościami ukształtowanymi w epoce industrialnej, w epoce post-
industrialnej zostały one zmuszone do poszukiwania nowych możliwości 
rozwojowych. W przypadku wielu miast przemysłowych proces trans-
formacji przybierał znamiona bolesnego rytuału przejścia. Miasta takie 
znalazły się w specyficznej próżni, pomiędzy dwiema epokami. Przemysł, 
wyznaczający dotychczas podstawy gospodarcze, ale też określający ich 
tożsamość, upadł. W posttransformacyjnej rzeczywistości przemysłowe 
dziedzictwo stało się dziedzictwem niechcianym, postrzeganym jako an-
tyrozwojowy balast. Z uwagi na peryferyjne położenie Polski, dziedziny 
gospodarcze charakterystyczne dla gospodarki postfordowskiej nie mogły 
się jednak w pełni rozwijać. Dopiero akcesja do UE, a zwłaszcza konkurs 
na ESK stworzyły nowe możliwości dla kształtowania się tzw. gospodar-
ki symbolicznej (Zukin 1995): usług, szeroko rozumianych przemysłów 
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kreatywnych, turystyki itp., potencjalnie mogących stawać się nowymi 
kołami zamachowymi rozwoju miast.

Druga zmienna odnosiła się do skutków akcesji do UE. Konkurs na 
ESK rozpoczął się w okresie wyjątkowego optymizmu wynikającego z in-
tegracji ze strukturami Zachodu. W pewnym uproszczeniu można mówić 
w tym kontekście o poczuciu końca historii, w znaczeniu, jakie terminowi 
temu nadał Francis Fukuyama (1996). Ponadto, dla polskich miast otwo-
rzyły się nowe, niedostępne wcześniej możliwości rozwoju. Dotyczyło 
to środków finansowych na rozwój kultury i przemysłów kreatywnych, 
zarówno tych („twardych”), które pozwoliły na stworzenie niezbędnej 
infrastruktury, jak i tych („miękkich”), które umożliwiły realizację wielu 
projektów wzmacniających kapitał społeczny i kulturowy. Członkostwo 
w UE, opierające się na swobodach przepływów ludzi, towarów, usług i ka-
pitału sprawiło także, że polskie miasta zostały włączone do europejskiej 
sieci wymiany i dzięki niespotykanej wcześniej dyfuzji kulturowej mogły 
stawać się przestrzeniami innowacji społecznych i kulturowych.

Trzecia zmienna odnosiła się do zmiany społeczno-kulturowej. Z jed-
nej strony, polskie społeczeństwo w swoich podstawach ma wybitnie chłop-
ski charakter (Wasilewski 1986). Z drugiej zaś, wzory kulturowe kształtują-
ce polską tożsamość narodową bazują na wartościach kultury szlacheckiej. 
Skutkiem tego miasto i jego kultura nie odegrały większej roli w tworzeniu 
polskiej tożsamości narodowej. Dopiero teraz polskie społeczeństwo staje 
się społeczeństwem miejskim, już nie tyle w wymiarze statystycznym, ale 
też społecznym i kulturowym. Każda zmiana społeczno-kulturowa wymaga 
nowych narracji, dających nowe ramy odniesienia dla aktorów społecznych. 
Starania o ESK, trafiając w specyficzny kontekst, w dużej mierze przyczyniły 
się do wynajdywania miejskości polskich miast, uruchomiły też proces 
autorefleksji, dostarczający nowych narracji miejskich, co przyczyniło się 
do odkrywania i wzmacniania tożsamości lokalnych.

Metodologia przeprowadzonych przez nas badań, zastosowane techni-
ki i narzędzia badawcze oraz dobór próby, były ściśle powiązane z posta-
wionymi problemami badawczymi. Punktem wyjścia dla naszych badań 
było założenie, że na dynamikę opisywanych zmian w pierwszej kolejności 
wpływa zmiana dyskursu, rozumianego tu jako relacja w sferze władzy, 
regulująca formy mówienia i myślenia o konkretnej rzeczywistość, ustala-
jąca „reżimy prawdy” (Foucault 2002). Tak rozumiany dyskurs wyznacza 
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i określa ramy oraz sposoby postrzegania rzeczywistości, w tym przypadku 
rzeczywistości miejskiej. Kluczową rolę w jego kształtowaniu odgrywa-
ją liderzy opinii skupiający istotne zasoby symboliczne. Podejmowane 
przez nich działania sprawiają, że kształtowany jest dominujący dyskurs 
interpretacyjny. Według Alaina Touraine stanowi on zespół przedstawień, 
wyobrażeń stanowiący instancję pośredniczącą, odpowiedzialną przede 
wszystkim za konstrukcję obrazu całości życia społecznego i doświad-
czenia jednostki, gdzie na pośredniczącym poziomie, poziomie dyskursu 
ideologicznego, dokonują się wybory intelektualne i wykuwają się warunki 
komunikacji, które narzucają reguły gry, przyznając tym, a nie innym 
przywilej bycia słuchanym (Touraine 2011). Jako liderów opinii identyfi-
kowaliśmy osoby oraz instytucje odgrywające istotną rolę w kształtowaniu 
nowych miejskich narracji, które stają się ramami odniesienia dla po-
dejmowanych działań przez innych aktorów społecznych. Przypisywanie 
kluczowej roli liderom opinii wynikało z założenia, że w sytuacji zmiany 
kulturowej pełnią oni rolę nosicieli zmiany, a ich moc podmiotowa (obok 
podmiotowości różnych zbiorowości społecznych) jest podstawowym mo-
torem zmiany (Sztompka 2005). Tak rozumiani liderzy opinii byli rekru-
towani z uwagi na dwa podstawowe kryteria, które można określić jako 
instytucjonalne i pozainstytucjonalne.

W pierwszym przypadku chodziło o aktorów instytucjonalnych, od-
powiedzialnych za kształtowanie i implementowanie polityk kulturalnych 
w poszczególnych miastach. Wywiady prowadzone były z: (a) respon-
dentami bezpośrednio zaangażowanymi w przygotowanie aplikacji ESK, 
(b) respondentami tworzącymi zespoły konkursowe, (c) respondentami 
odpowiedzialnymi za polityki kulturalne w poszczególnych miastach, któ-
rzy niekoniecznie byli zaangażowani w prace konkursowe w okresie starań 
o ESK; byli to głównie urzędnicy samorządowi, odpowiedzialni za sferę 
kultury i pracownicy samorządowych jednostek kultury. W drugim przy-
padku byli to liderzy lokalnych ruchów miejskich, dziennikarze mediów 
lokalnych oraz blogerzy. Prezentowany podział należy traktować jedynie 
w kategorii Weberowskich typów idealnych, pozwalających na analityczną 
klasyfikację zjawisk. W praktyce niejednokrotnie obie kategorie wzajemnie 
się przenikały.

Na potrzeby projektu przyjęliśmy metodę badań jakościowych z wy-
korzystaniem technik pogłębianych wywiadów narracyjnych, obserwacji 
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uczestniczącej oraz analizy materiałów zastanych, w tym przypadku głów-
nie aplikacji konkursowych. Zastosowany podczas badań pogłębiany wy-
wiad narracyjny pozwala na wychwycenie w trakcie wywiadu-rozmowy 
istotnych wątków i zadawanie dodatkowych pytań. Wywiad taki umoż-
liwia respondentowi swobodę wypowiedzi, odnoszącą się do wszystkich 
wątków poruszanych w kwestionariuszu. Ważną zaletą takich wywia-
dów jest to, że dają one możliwość całościowego ujęcia badanego zjawi-
ska, dzięki przeprowadzaniu badania postaw i zachowań respondentów 
w ich naturalnym środowisku, w tym przypadku w konkretnym mieście. 
Analiza zmian instytucjonalnych i społeczno-kulturowych w poszcze-
gólnych miastach wymagała wyeksponowania roli obserwacji uczest-
niczącej – techniki stosowanej podczas pobytów w terenie badawczym. 
Pozwalała ona na weryfikację informacji uzyskiwanych od respondentów 
w trakcie wywiadów, a także na bardziej krytyczne podejście do analizy 
źródeł zastanych. Informacje zebrane dzięki problemowym wywiadom 
pogłębionym często nacechowane są biograficznymi doświadczeniami 
respondenta, wynikającymi między innymi z jego światopoglądu, stanów 
emocjonalnych, dostępnej wiedzy i umiejętności jej przetworzenia. Ob-
serwacja uczestnicząca, a także analiza dokumentów zastanych pozwalają 
na ich krytyczną weryfikację. Obserwacja uczestnicząca pozwala także na 
analizę jednej z kluczowych zmiennych w projekcie badawczym, miano-
wicie badania faktycznego (nie deklarowanego) uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i kulturalnym miasta. Stosowanie różnych technik badawczych 
i praca zespołowa pozwoliły na triangulację służącą kontroli zbieranego 
materiału badawczego.

Do badań wytypowaliśmy siedem z jedenastu miast kandydujących 
do miana ESK: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin i Wro-
cław. Decyzja o tym, aby prowadzić badania w wybranych miastach, a nie 
wszystkich startujących w konkursie, wynikała z jednej zasadniczej prze-
słanki. W przypadku badania jedenastu miast, które różnią się od siebie 
w wielu aspektach, trudno stosować metodę porównawczą, co ostatecznie 
sprawiałoby, że wnioski badawcze miałby bardziej deskryptywny charak-
ter. Wybór określonej liczby miast pozwalał natomiast na wielowymia-
rowe zastosowanie metody porównawczej, dawał możliwość uchwycenia 
i wyjaśnienia istotnych prawidłowości. Z tego też powodu dobór miast 
uwarunkowany był czterema głównymi zmiennymi.
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Po pierwsze, miasta zostały dobrane tak, aby dało się je podzielić na 
dwie umowne grupy. Z jednej strony, miasta takie jak: Gdańsk, Poznań 
i  Wrocław, w  dominującym dyskursie posttransformacyjnym zostały 
przedstawiane jako miasta sukcesu, które w miarę bezboleśnie przeszły 
okres transformacji systemowej i – wykorzystując swoje atuty – stały się 
beneficjentami transformacji systemowej i integracji europejskiej. Z dru-
giej strony, miasta takie jak: Lublin, Łódź, Katowice i Szczecin przedstawia-
ne były jako miasta peryferyjne, zmagające się z kryzysem ekonomicznym 
i społeczno-kulturowym. Druga zmienna odnosiła się do genezy starań 
o miano ESK. W tym przypadku mieliśmy do czynienia albo z oddolnym 
ruchem społecznym, jak w przypadku Szczecina czy Łodzi, albo z inicja-
tywą wychodzącą od lokalnych władz, jak np. w Poznaniu czy Wrocławiu. 
Trzecia zmienna miała związek z rolą władz samorządowych i ich wsparcia 
dla starania o ESK: od pełnego poparcia i uczynienia zeń strategicznego 
priorytetu dla miasta (np. Lublin, Katowice, Wrocław), po umiarkowane, 
wymagane jedynie procedurami konkursowymi (np. Szczecin, Poznań). 
Wreszcie czwarta zmienna klasyfikowała miasta na te, których starania 
o ESK zostały w publicznym dyskursie przedstawiane jako sukces (np. 
Lublin, Katowice) oraz te, gdzie konkurs przedstawiany był jako porażka, 
(np. Szczecin, Poznań).

Badania terenowe trwały od lutego do sierpnia 2016 roku. Łącznie 
przeprowadzono 60 wywiadów pogłębianych. Wywiady cytowane w ra-
porcie zostały zakodowane w sposób następujący: dwie pierwsze litery 
wskazują na nazwę miasta, gdzie był przeprowadzony wywiad, a cyfry 
stanowią liczby porządkowe. W tym przypadku GD oznacza Gdańsk, 
KA – Katowice, LU – Lublin, ŁÓ – Łódź, PO – Poznań, WR – Wrocław, 
SZ – Szczecin. Wywiady zostały zrealizowane przez Pawła Kubickiego (40): 
GD01-04, KA01-04, LU01-05, ŁÓ01-05, PO01-08, WR01-06, SZ01-08, 
oraz Bożenę Gierat-Bieroń (20): GD05-08, KA05-08, LU06-08, ŁÓ06-08, 
WR07-012.

Kwestionariusz wywiadu pogłębianego miał na celu uchwycenie 
dwóch zasadniczych problemów badawczych: zmian w wymiarze insty-
tucjonalnym oraz zmian w sferze społeczno-kulturowej. W przypadku 
wymiaru instytucjonalnego pytania dotyczyły głównie kwestii lokalnych 
polityk kulturalnych w poszczególnych miastach. Z jednej strony, pytania 
miały na celu analizę wpływu procesu kandydowania o miano ESK na 
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kształtowanie lokalnych polityk kulturalnych, usprawnienie procesu de-
cyzyjnego, zwiększenie praktyk partycypacyjnych. Z drugiej strony, kwe-
stionariusz miał także dostarczyć opinii na temat funkcjonowania nowo-
powstałych instytucji kultury, a także analizować rolę, jaką odgrywają one 
w procesie miastotwórczym. Kwestia zmian w sferze społeczno-kulturowej 
przejawia się w kilku wymiarach, zatem w kwestionariuszu poświęcono 
jej więcej miejsca. Formułowane pytania odnosiły się przede wszystkim 
do szeroko rozumianej tożsamości miasta. Biorąc pod uwagę specyfikę 
polskiego kontekstu, pytania dotyczyły głównie kwestii: rekonstrukcji pa-
mięci społecznej miasta, wzmacniania kapitałów społecznych i tworzenia 
nowych miejskich narracji wpływających na zmianę wizerunku miasta, 
zarówno wśród samych mieszkańców, jak też wizerunku zewnętrznego. 
Osobny zestaw pytań dotyczył kwestii usieciowienia miast i związany był 
w ideą Koalicji Miast. Koalicja Miast (o czym szerzej w tekście) czyli spe-
cyficzny alians polskich miast kandydujących o miano ESK, które posta-
nowiły współpracować ze sobą po zakończeniu konkursu, okazał się być 
jednym z najbardziej trwałych efektów ESK. W tym przypadku pytania 
dotyczyły struktury i zakresu działań formującej się Koalicji Miast oraz 
roli, jaką Koalicja Miast może wypełniać w przyszłości.

Do całościowej analizy zjawiska efektu ESK dołączony został Aneks, 
na który składają się symboliczne portrety miast aspirujących o tytuł ESK 
w Polsce. W tej części dokonana została analiza formularzy aplikacyjnych 
polskich miast kandydujących o tytuł ESK. Pozwala ona na pokazanie 
skali ambicji kandydatów, różnorodności i zasadności proponowanych 
przez nich zmian polityki miejskiej, jak również umiejętności zastoso-
wania w tych projektach dwóch ważnych kryteriów konkursu unijnego: 
europejskości oraz kryterium miasto i obywatele. Zapoznanie się z treścią 
formularzy aplikacyjnych i wnikliwa interdyscyplinarna ich analiza, stwo-
rzyła podstawy merytoryczne do rozmów z respondentami. Zderzenie 
teorii i praktyki pomogło w szybkim wyodrębnieniu wątków wiodących 
oraz wychwyceniu zjawisk pobocznych, które w wielu przypadkach ode-
grały znaczącą rolę.
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III

TOŻSAMOŚĆ I NARRACJE MIEJSKIE 

(Paweł Kubicki)

Opisany w pierwszej części kontekst wyznaczający ramy rozwojowe współ-
czesnych miast powoduje, że na szczególnym znaczeniu zyskuje tożsamość 
miasta, stając się cennym zasobem warunkującym jego efektywny rozwój. 
Kontekst ten dobrze oddają słowa Józefa Rykwerta, który pisał, że: 

(...) sukcesu miasta nie można mierzyć kategoriami rozwoju gospodarczego 
i udziałem w rynkach czy nawet umiejscowieniem w procesie globalizacji, 
zjawiskami naszych czasów, przed którymi nie ma ucieczki. Sukces ten zależy 
od wewnętrznej siły tkanki miasta oraz jego dostępności dla sił społecznych, 
które kształtują życie jego mieszkańców (Rykwert 2013: 26–27). 

Tendencję tę widać wyraźnie, jeśli zwróci się uwagę na liczbę publika-
cji poświęconych kwestii tożsamości miejsca. Maria Lewicka dokonując 
kwerendy baz elektronicznych zauważyła, że aż 60% wszystkich artykułów 
dotyczących miejsca powstało w dekadzie 2001–2010 (Lewicka 2012: 21).

Analizując dalej kwestię tożsamości miast, konieczne jest uściślenie 
znaczenia samego terminu „tożsamość miasta”. Miasto jest zbyt złożo-
nym organizmem, aby można było mu przypisać jednoznaczną tożsamość. 
Zwracała na to uwagę między innymi Ewa Rewers, pisząc że koncepcja 
tożsamości kulturowej ujmowanej w sposób tradycyjny, tzn. opartej na 
tradycyjnych koncepcjach kultury przedstawiających poszczególne kultury 
również jako pojedyncze, izolowane wyspy, niemal zawsze załamuje się 
w konfrontacji z tożsamościami konkretnych miast (Rewers 2005: 300). 
Miasto nie jest także bytem antropomorficznym, który cechowałby się ja-
kąś formą refleksyjnej samoświadomości. Jeśli zatem chcemy dalej mówić 
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o tożsamości miasta, należy – po pierwsze – zwracać uwagę na aktorów 
społecznych, którzy w swoich działaniach wytwarzają społeczno-kulturo-
wą tkankę miasta. Jednak aby mogli oni podejmować swoją aktywność, 
potrzebne są im ramy odniesienia, w tym przypadku miejskie narracje, 
które tworzą symboliczny obraz świata i nadają sens takim działaniom. 
Po drugie, konieczny jest kapitał społeczny pozwalający na podejmowanie 
działań wspólnotowych. Po trzecie wreszcie, istotna rola przypada pamię-
ci, która pozwala zakorzenić mieszkańców w mieście i myśleć o nim jak 
o fenomenie tworzonym przez kolejne pokolenia, zarówno te, które były 
wcześniej, jak też te, które przyjdą później.

Tak rozumiana tożsamość staje się cennym zasobem warunkują-
cym tzw. „zrównoważony” rozwój miast. Określenie „zrównoważony” 
jest tu celowo użyte w cudzysłowie. Jest to oficjalne polskie tłumaczenia 
terminu sustainable development, który w rzeczywistości odnosi się do 
„trwałego” rozwoju (Kronenberg, Bergier 2010: 71). Taki model rozwoju 
zakłada poszanowanie środowiska i myślenie o kolejnych pokoleniach, co 
możliwe jest tylko w miastach o silnej tożsamości. Jeśli tego brakuje, to 
w najlepszym przypadku mamy do czynienia z imitacyjną modernizacją, 
a w skrajnej sytuacji z gospodarką rabunkową, gdzie pozbawione publicz-
nej i społecznej kontroli siły rynkowe zorientowane na krótkookresowy 
zysk, przyczyniają się do niszczenia lokalnych zasobów, zwłaszcza tych 
trudno odtwarzanych: ładu przestrzennego i środowiska naturalnego. 
Polskie miasta po akcesji do UE dostały ogromny zastrzyk finansowy na 
poprawę infrastruktury i jakości życia. Dotychczasowe ich wykorzystanie, 
z różnych powodów, nie zawsze przekładało się na zrównoważony rozwój 
miast. Zatem, tak jak pisaliśmy we wstępie, to czy polskie miasta wejdą 
na ścieżkę trwałego rozwoju, w dużej mierze uwarunkowane będzie siłą 
ich tożsamości. Dlatego też właśnie ten aspekt uważamy za najistotniej-
szy z punktu widzenia analizowanego efektu ESK. W wyniku złożonych 
procesów historycznych polskim miastom brakowało miejskich narracji, 
atrakcyjnych opowieści, dzięki którym wzmacniane byłyby emocjonalne 
więzi mieszkańców z miastem. Intensywna działalność samorządów w sfe-
rze marketingu i promocji tej pustki nie wypełniła.

Co więcej, często marketingowe slogany, kopiowane z  modnych 
podręczników, były zupełnie oderwane od lokalnej specyfiki i dziedzic-
twa miast, czego modelowym przykładem stała się, opisywana dalej, 
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nadużywana idea miasta kreatywnego. W wielu przypadkach postawiono 
znak równości pomiędzy marketingiem i promocją a rozwojem miasta. 
Niestety, niejednokrotnie hasła takie jak „kultura miasta” czy „tożsamość 
miasta”, które wykorzystywane są w takich strategiach promocyjnych, 
niewiele mają wspólnego z tym, co w rzeczywiście stanowi istotę tej kul-
tury czy tożsamości. Mihalis Kavaratzis i Greg Ashworth nazywają takie 
działania „uprowadzeniem” kultury przez polityki wizerunkowe (2015: 
155–176). Nadmierne wykorzystywanie kategorii „tożsamości miasta” 
do działań promocyjnych, może w efekcie powodować erozję faktycznej 
tożsamości miasta. Maria Hilber i Götz Datko pisali w tym kontekście, że: 

(...) tożsamość miasta i marketing miejski – tu zderzają się ze sobą dwa na 
pierwszy rzut oka zupełnie różne światy: w  tożsamości chodzi o ducha, 
o myśl, dusze miasta, w marketingu o przejaw wizualny, produkt do sprze-
dania (Hilber, Datko 2012: 28). 

Samorządowcy, nie tylko zresztą w Polsce, używali terminu „tożsa-
mość” głównie w kategoriach produktu na sprzedaż. Logice marketingu, 
myśleniu w kategoriach korporacyjnych rankingów podporządkowano 
polityki społeczne i kulturalne miast. Uwierzono, że za fasadą marki mia-
sta zbudowanej ze sloganów reklamowych, można schować prawdziwe 
miasto z całą jego złożonością i problemami. Takie działania nie sprzy-
jały odkrywaniu lokalnych tożsamości, mobilizowaniu mieszkańców do 
współdziałania. Wręcz przeciwnie, częściej przyczyniały się do alienacji 
i generowania konfliktów społecznych (Filar, Kubicki 2012: 214–226). Na 
problem ten w kontekście rozwoju miast zwracał uwagę Jerzy Hausner 
podkreślając, że wpływu kultury na rozwój terytorialny (np. wojewódz-
twa czy miasta) nie należy sprowadzać do kwestii promocji i zewnętrznej 
atrakcyjności, czyli do zagadnienia przyciągania inwestorów, kapitału tu-
rystów czy nowych rezydentów. O wiele ważniejsze jest dostrzeżenie jej 
znaczenia dla odkrywania, wykorzystywania, waloryzowania i pomnaża-
nia własnych zasobów. Głównym kryterium rozwoju nie jest poziom czy 
dynamika tworzonego PKP, lecz szeroko ujmowana jakość życia (Hausner 
2013: 101–102). Relacje pomiędzy marketingiem a tożsamością miasta 
zaczęły się wyraźnie zmieniać od czasu konkursu na ESK.

W Polsce konkurs na ESK 2016 odegrał ważną, a w przypadku nie-
których miast kluczową wręcz rolę w procesie kształtowania lokalnych 
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tożsamości i kapitału społecznego. W odniesieniu do tej sfery można mó-
wić o istotnych i trwałych zmianach, które znacznie przyczyniły się do 
wzmacniania miejskości. Aby w pełni uchwycić rolę, jaką odegrał konkurs 
na ESK w budowaniu tożsamości polskich miast, konieczne jest odtwo-
rzenie szerszego kontekstu. Wychodząc od prostego założenia, że zmiana 
społeczna to różnica między stanem systemu społecznego w jednym mo-
mencie czasu i stanem tego samego systemu w innym momencie czasu 
(Sztompka 2005), analizując zmiany społeczno-kulturowe wywołane kon-
kursem na ESK, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na pozycję 
miejskości w polskim systemie wartości.

1. Obcość miasta jako dziedzictwo długiego trwania

(Paweł Kubicki)

Obcość miasta to jeden z najtrwalszych stereotypów funkcjonujący w pol-
skiej kulturze (Kubicki 2016: 168–224; prezentowany podrozdział odnosi 
się do sformułowanych tam tez). Przekonanie o tym, że miasto i miejskość 
są wartościami obcymi wobec polskiego wzoru kulturowego kształtowało 
się od wieków, zostało jednak szczególnie ugruntowane w dobie zaborów. 
Przyczyniły się do tego dwa zasadnicze czynniki. Pierwszym był proces 
kształtowania się tożsamości narodowej w ramach modelu etnicznego, 
w którym polskość opisywana była niemal wyłącznie przez pryzmat kul-
tury szlacheckiej i chłopskiego folkloru, a miejskość prezentowana była 
w kategoriach obcych wartości zagrażających homogenicznej kulturze et-
nicznej. Drugim były narastające zależności kolonialne, które sprawiały, że 
kultura miejska (centrum) traktowana była jako zagrożenie dla peryferii, 
jakimi stawały się ziemie polskie w dobie zaborów. Stąd też narastający 
resentyment wobec bardziej nowoczesnego, mieszczańskiego Zachodu 
i ucieczka w arkadyjskie mity dworków szlacheckich i idealizowanej wsi.

Genezy kształtowania się stereotypu obcości miasta i  miejskości 
w polskiej kulturze można poszukiwać już we wczesnym średniowieczu. 
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Lokacja miast na prawie niemieckim miała typowo kolonialny charakter, 
przynosiła standardy cywilizacyjne postrzegane jako obce kulturowo i na-
rzucone z zewnątrz. Prowadziło to do przekonania, że – jak pisał Norman 
Davies –

(...) wielkie miasta nigdy nie odgrywały zbyt doniosłej roli w polskiej kulturze. 
Ich początki w epoce średniowiecza wykazywały tak silne powiązania niemiec-
kie, że przez długi czas historycy uważali je wyłącznie za kolonizacyjne narośle 
wyrosłe w wiejskim ze swojej natury polskim krajobrazie (Davies 2010: 282). 

Stereotyp miasta jako „kolonizacyjnej narośli” utrwalany był przez 
kolejne wieki. Specyficzne półperyferyjne położenia Polski przyczyniało 
się do wzmacniania tego stereotypu. W Europie Zachodniej, gdzie chłopi 
stosunkowo wcześnie uzyskali wolność osobistą, migracje do miast miały 
charakter lokalny: to mieszkańcy okolicznych wsi migrowali do miast, 
stając się z czasem ich pełnoprawnymi obywatelami. Na europejskich pe-
ryferiach migracje takie miały odmienny charakter (Bartlett 2003). Pro-
blem ten, charakterystyczny dla pierwszych etapów kolonizacji miejskiej, 
na skutek działań rodzimej szlachty został jeszcze wzmocniony. Szlachta 
zainteresowana rozwojem gospodarki opartej na rolnictwie, doprowadziła 
pod koniec XV wieku do wprowadzenia tzw. wtórnego poddaństwa. Jedną 
z konsekwencji tego stanu rzeczy było zahamowanie ruchów migracyjnych 
do miast z bezpośredniego etnicznego zaplecza. Polskie miasta rozwi-
jały się zatem dzięki napływowi mieszkańców rekrutujących się głów-
nie z grup, które w stosunku do rodzimej szlachty i chłopstwa jawiły się 
jako obce etnicznie i wyznaniowo. Dotyczyło to zwłaszcza najważniejszej 
grupy w miastach – mieszczaństwa, które o swoją pozycję i przywileje 
musiało rywalizować z etnicznie homogeniczną szlachtą. W tym przy-
padku konflikt klasowy (warstwowy) dotyczący rywalizacji o kluczowe 
zasoby ekonomiczne i polityczne nakładał się także konflikt etniczny  
i/lub religijny, czyniąc go bardziej intensywnym. Szlachta, spajana ideolo-
gią sarmacką, wypchnęła mieszczaństwo na głębokie peryferia, i to zarów-
no w wymiarze politycznym, gospodarczym, jak i społeczno-kulturowym. 
W efekcie doprowadziło to sytuacji, którą historycy podsumowali w spo-
sób następujący: „Feudalizacja miast wielkich i agraryzacja miast małych 
i średnich – oto charakterystyczne cechy urbanizacji Rzeczypospolitej 
w XVI–XVIII wieku” (Bogucka, Samsonowicz 1986: 497).

Obcość miasta jako dziedzictwo długiego trwania
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Przekonanie o obcości miasta i miejskości względem polskiej kultury 
zostało wzmocnione doświadczeniem zaborów (Jedlicki 2002: 37–38), 
w efekcie czego narastał resentyment wobec mieszczańskiego Zachodu. 
Wartości identyfikowane z mieszczańską kulturą Zachodu traktowane były 
jako obce i zagrażające rodzimej etnicznej kulturze, której desygnatem 
stawał się dworek szlachecki i wieś. Działo się tak w dużej mierze dlatego, 
że polska inteligencja kształtująca dyskurs publiczny tej epoki w znako-
mitej większości rekrutowała się ze spauperyzowanej szlachty. Skutkiem 
przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych, zmuszona została 
ona do migracji do miast. Był to jednak specyficzny typ migracji, który 
Józef Chałasiński opisał w następujący sposób: 

(...) inteligencja polska kształtowała się z polskiej szlachty w procesie jej 
degradacji ekonomicznej, społecznej i politycznej. Emigracja żywiołu zie-
miańsko-szlacheckiego do miast nie była emigracją typu zdobywczego; to 
nie była zdobywcza ekspansja, lecz ucieczka przed bankructwem społecznym 
i kulturalnym (Chałasiński 1997: 58). 

Taki proces migracyjny sprawiał, że inteligenci pochodzenia szla-
checkiego czuli się w miastach obco, dla nich miały być one tymczasową, 
niechcianą przystanią. Reakcją na ten stan rzeczy była ucieczka do senty-
mentalnego raju utraconego – Polski dworków szlacheckich. Na miasta pol-
ska inteligencja patrzyła zatem z perspektywy wiejskiej. Elżbieta Rybicka, 
analizując polską literaturę poświęconą miastu, zwracała uwagę, że w XVIII 
i XIX wieku problematyka urbanistyczna nie pojawia się w zasadzie samo-
dzielnie. Miasto postrzegane było przede wszystkim z perspektywy wsi 
i ta właśnie perspektywa narzuciła optykę i aksjologiczne nacechowanie, 
w których miejski krąg wartości nie funkcjonował samodzielnie, ale jako 
upodrzędniony i negatywnie waloryzowany człon opozycji. Dychotomia 
miasto vs. wieś oznaczała oczywiście nie tylko opozycję przestrzenną, ale 
konflikt dwóch biegunowo odmiennych stylów wartości: cudzoziemszczy-
zny i swojskości, cywilizacji i natury, modernizacji i tradycji (Rybicka 2003: 
41). Literatura tego okresu w szczególny sposób przyczyniła się do kształ-
towania negatywnych stereotypów odnoszących się do mieszczańskich za-
wodów, opisując je najczęściej w sposób pogardliwy. Jest to o tylko istotne, 
że wiek XIX to triumf powieści mieszczańskiej, gdzie głównym bohaterem 
stawało się miasto i jego mieszkańcy. Powieści takie kształtowały zbiorową 
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wyobraźnię, kreowały narracje i mity miejskie, dając tym samym ramy 
odniesienia dla kształtujących się tożsamości zbiorowych. W tym czasie: 

(...) mieszczańska Europa zaczyna rozsmakowywać się w uroku miejskiego 
życia, w czym pomaga jej romantyczny dreszczyk emocji emanujący z kart 
Tajemnic Paryża Suego, realistyczne moralitety Flauberta czy szczególnie 
ulubione powieści-sagi w stylu Galsworthy’ego. Sentymentalna wrażliwość 
i wyczulenie na krzywdę społeczną Dickensa czy moralne przesłanie Ojca 
Goriot są już wówczas nieco przestarzałe, a wielkie miasto-moloch wydaje 
się ostatecznie oswojone (Majer 2010: 131). 

W przypadku Polski sytuacja wyglądała zgoła inaczej. W dziewięt-
nastowiecznej literaturze miasto, z pewnymi wyjątkami (Lalka Bolesława 
Prusa), nie doczekało się panegiryków na swoją część. Co więcej, to właś-
nie literatura i poezja w sposób zasadniczy przyczyniła się do ugrunto-
wania obcości miasta w polskim dyskursie narodowym. Późniejsze lata 
niewiele zmieniły w tej materii.

Kluczowe jednak znaczenie dla kwestii tożsamości miast w Polsce 
miała II wojna światowa i jej skutki. Polskie społeczeństwo poniosło w cza-
sie tej wojny ogromne straty, a dotyczyły one przede wszystkim ludności 
miejskiej1. Polska, cierpiąca przez wieki na deficyt ludności miejskiej, zo-
stała w tym przypadku dotknięta ogromną katastrofą. Zdaniem Andrzeja 
Ledera, skutki II wojny światowej miały wręcz rewolucyjny charakter. Pisał 
on, że: 

(...) konsekwencją dwóch kluczowych momentów polskiej rewolucji – wy-
mordowania w  czasie niemieckiej okupacji żydowskiego mieszczaństwa 
i zniszczenia przez stalinowski komunizm dominującej pozycji urzędni-
czych, wojskowych i intelektualnych elit pochodzenia szlacheckiego – było 
wytworzenie ogromnej przestrzeni awansu, gwałtownie zajmowanej przez 
tych, którzy gotowi byli zaakceptować radziecką dominację polityczną (Leder 
2014: 36). 

Sam fakt zamieszkiwania w  mieście nie czynił jeszcze z  nowych 
osadników miejskich obywateli, którzy współtworzą tożsamość miasta. 

1 W roku 1947 Biuro Strat Wojennych oszacowało, że spośród 6 milionów obywa-
teli polskich, którzy ponieśli śmierć w latach 1939–1945, mieszkańcy miast stanowili 
78,9% czyli 4,76 miliona (Szarota 1969: 78). 

Obcość miasta jako dziedzictwo długiego trwania
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Specyficzny proces migracji do miast wywołany industrializacją, przy jed-
noczesnym braku podstaw miejskości, sprawiał, że z końcem epoki PRL 
Jan Turowski tak opisywał polską kwestię miejską: „Polska jest krajem 
przyspieszonej industrializacji i opóźnionej urbanizacji” (Turowski 1988: 
200–201). Wiejscy migranci masowo napływający do miast przemysło-
wych najczęściej nie identyfikowali się z miastem jako całością, co dawało 
podatny grunt do rozwoju zjawiska ruralizacji, rozumianego jako: 

(...) proces przenoszenia wiejskich wartości i stylów życia do przestrzeni 
miejskiej, na skutek masowych migracji ze wsi do miast, przy jednoczesnym 
braku lub/i słabości instytucji społecznych uniemożliwiających socjalizację 
do miejskiego stylu życia i wartości kultury miejskiej (Kubicki 2016: 206).

Dodatkowo dochodził tu czynnik obcości kulturowej miast, szczegól-
nie silny w miastach zamieszkałych dotychczas przez ludność niemiecką 
i żydowską, gdzie długo utrzymywał się syndrom „niechcianych miast” 
(Mach 1998).

Kolejny czynnik, który wpłynął na kwestię tożsamości miast po II woj-
nie światowej, dotyczył ich odbudowy i założeń urbanistycznych. Z jed-
nej strony sama odbudowa, czy jak w przypadku Nowej Huty budowa 
od podstaw, wzmacniała identyfikację z miastami. Jednakże dotyczyło 
to tylko tych grup, które były w tę odbudowę bezpośrednio zaangażo-
wane. Z drugiej strony, powojenna odbudowa miast dokonywała się po-
dług założeń ideologicznych. Jednym z głównych celów nowej władzy 
było zacieranie mieszczańskiej i wielokulturowej pamięci miast, do czego 
modelowo pasował święcący podówczas triumfy modernizm. Modernizm 
jako ideo logia urbanistyczna, co podkreślała Maria Lewicka, odwracał 
się tyłem do tradycji i historii miasta, ignorował historię, a tam, gdzie 
nałożyły się na to zakusy totalitarne, jak w krajach bloku radzieckiego, 
pieczołowicie usuwał wszelkie pozostałości historyczne przypominające 
o burżuazyjnym charakterze przedwojennego miasta (Lewicka 2012: 428). 
Miasta z amputowaną pamięcią nie stwarzały atrakcyjnych narracji, na 
bazie których można było kształtować lokalne tożsamości. Wręcz przeciw-
nie, wzmacniały i tak silną już alienację i obcość miasta. Traciły też to, co 
było fundamentem rozwoju miejskich tożsamości – różnorodność i plura-
lizm. Zdaniem Zygmunta Baumana, planiści miast nowoczesnych zakła-
dali (zwykle milcząco), że zachowania ludzkie są takie jak ich otoczenie. 



67

Wystarczy uczynić układ ulic i domów regularnym, by regularnymi sta-
ły się pragnienia i działania mieszkańców. Wystarczy więc oczyścić miasto 
ze wszystkiego, co przypadkowe i niezaplanowane, by ludzie przestali za-
chowywać się niesfornie, kapryśnie i nieobliczalnie. Wysiłki planistyczne 
były dla proroków utopii wojną wypowiedzianą obcym – ściślej zaś wojną 
przeciw temu właśnie niedookreśleniu, niezdefiniowaniu, jakie czyni in-
nych ludzi – współmieszkańców miasta – obcymi. Obcy był wrogiem uni-
formizmu i monotonii, owych warunków nieodzownych ładowi, a myślą 
przewodnią urbanistycznej utopii (czyli utopii społeczeństwa doskonałego, 
realizowanego za pośrednictwem miast doskonale zaplanowanych) była 
eksterminacja wszystkiego, co w obcym obce, a więc i obcych jako takich 
(Bauman 1997). Anonimowość i monokulturowość miast tworzona była 
w imię funkcjonalności, jednej z naczelnych zasad modernizmu. Bohdan 
Jałowiecki i Marek S. Szczepański zwracali uwagę w tym kontekście, że 
modernizm sprowadzał miasto do pojęcia racjonalnej maszyny, skupia-
jącej dwa typy mieszkalnictwa: domy indywidualne dla niewielkiej liczby 
zamożnych rodzin i bloki giganty, tak zwane maszyny do mieszkania, dla 
mas. Miasta maszyny musiały funkcjonować skutecznie, dlatego należało 
burzyć stare, niefunkcjonalne dzielnice, zostawiając jedynie najważniejsze 
zabytki przeszłości (Jałowiecki, Szczepański 2002: 139–143).

Opisane powyżej czynniki sprawiały, że nowi mieszkańcy miast legity-
mizacji dla swoich nowych tożsamości poszukiwali głównie w kształtującej 
się idei homogenicznego państwa narodowego i więziach rodzinnych, 
a nie w miastach, w których zamieszkali. W efekcie, zamiast zintegrowa-
nego społeczeństwa miejskiego, w polskich miastach wytworzyła się tzw. 
próżnia socjologiczna (Nowak 1979). W takiej próżni jedynymi płaszczy-
znami identyfikacji była wąsko pojmowana rodzina i naród rozumiany 
jako wyobrażeniowa wspólnota symboliczna; miasto pozostawało prze-
strzenią obcą, a w najlepszym razie obojętną.

Próżnia socjologiczna nie zniknęła wraz z transformacją systemową 
‘89. Co więcej, szereg czynników sprawił, że zaczęła się tylko powiększać. 
Syndrom traumy wielkiej zmiany i jego skutki zostały już dość dobrze 
opisane (Sztompka 2000). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeden, 
istotny z punku widzenia dalszych rozważań, mechanizm. Otóż, brak więzi 
emocjonalnych z miastem, w powiązaniu ze szlachecko-chłopskim wzo-
rem kulturowym, uruchomił proces masowej suburbanizacji. Rodząca się 

Obcość miasta jako dziedzictwo długiego trwania
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polska klasa średnia, z której potencjalnie mogło wyrosnąć rodzime miesz-
czaństwo będące awangardą postaw obywatelskich, znalazła się poza 
miastami. Jest to o tyle istotne, że skutkiem takich procesów wzrastało 
przyzwolenie na prywatyzację przestrzeni publicznych, masowy rozwój 
osiedli grodzonych i galerii handlowych, co w najmniejszym stopniu nie 
przyczyniało się do wzmacniania kapitału społecznego i tożsamości miast.

2. Konkurs na ESK jako doświadczenie pokoleniowe

(Paweł Kubicki)

Opisując dalej rolę, jaką odegrał konkurs na ESK w kształtowaniu toż-
samości miast, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na specyfikę ze-
społów przygotowujących poszczególne aplikacje konkursowe. Sposób 
zorganizowania tych zespołów i umieszczenia ich w strukturze w znacznej 
mierze zdeterminował efekt ESK. Cechą charakterystyczną wszystkich 
badanych miast było to, że zespoły powołane do przygotowania aplikacji 
konkursowych ESK, funkcjonowały poza oficjalnymi strukturami, takimi 
jak urząd miasta czy samorządowe instytucje kultury. Najczęściej sytuacja 
wyglądała w ten sposób, że powoływano od podstaw zespoły zadaniowe, 
których celem było przygotowanie aplikacje konkursowej. Wyjątkiem był 
Poznań, gdzie przygotowanie aplikacji konkursowej zlecono zewnętrznej 
firmie PR. Takie usytuowanie strukturalne zespołów ESK miało szczególne 
znaczenie dla stymulowania zmian w sferze społeczno-kulturowej.

Wyprowadzenie zespołów przygotowujących aplikacje konkursowe 
ESK poza oficjalne struktury sprawiło, że ich umocowanie w strukturze 
pod pewnymi względami można opisywać jako sfery communitas, w zna-
czeniu, jakie temu terminowi nadał Victor Turner. Jego zdaniem cechą 
charakterystyczną takich communitas jest to, że stanowią one swoiste 
szczeliny w systemie, w których dopuszczalne są eksperymenty dotyczące 
norm i wartości, gdyż presja zasadniczych struktur jest słabsza, a wszelkie 
odstępstwa od głównego nurtu traktowane są jako niegroźne dla struktury 
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zasadniczej „zabawy” (Turner 2005: 225). Tę specyfikę zespołów ESK do-
brze ilustrują wypowiedzi respondentów:

Siła ESK tkwiła w ludziach z biura ESK, młodych, świeżo upieczonych absol-
wentach różnych studiów, którzy widzieli sens tego i potrafili zrobić coś z niczego 
i to była największa wartość tych działań ESK (KA04).

Był taki moment, że byliśmy przygotowani do jakiegoś takiego skoku jakościo-
wego, więc te starania wyzwoliły ten skok i to wszystko się odbyło w tym okresie, 
kiedy ja pisałem aplikację, kiedy te budżety się na kulturę zwiększyły i kiedy 
się dużo ludzi zaangażowało. Więc ten główny rzut, wręcz sukces ESK odbył się 
przed 2016 rokiem (LU06).

Communitas, poddane mniejszej presji struktur dominujących, sta-
nowi przestrzeń, w której może dokonywać się zmiana kulturowa, gdyż 
właśnie w takich „szczelinach” kształtuje się nowy dyskurs i nowe narracje 
konieczne dla zmiany kulturowej. Opisując takie sfery, Turner dowodził, 
że „kiedy badamy instytucje kultury, musimy przyglądać się lukom, ni-
szom, przerwom, a na peryferiach struktury społecznej nawet znajdować 
mimowolne kulturowe uznanie tego pierwotnego trybu relacji między-
ludzkich. Z drugiej strony, w czasach gwałtownej i trwałej zmiany społecz-
nej właśnie communitas często okazuje się centralne, a struktura tworzy 
ważniackie, normalne peryferia” (tamże). W przypadku polskich miast 
zmiana kulturowa dokonywała się równolegle z trwaniem konkursu na 
ESK. Szereg procesów, takich jak: akcesja do UE, transformacja podstaw 
gospodarczych w kierunku gospodarki postfordowskiej, kształtowanie 
się nowego mieszczaństwa czy rozwój ruchów miejskich, wywołał istot-
ne zmiany w społeczno-kulturowej przestrzeni polskich miast (Kubicki 
2011). Problem jednak w tym, że z uwagi na opisane wcześniej historyczne 
zaszłości brakowało narracji, które by tę zmianę legitymizowały. Stara-
nia o ESK stały się w tym przypadku istotnym impulsem zmiany. Wielka 
mobilizacja społeczna, jaką wyzwolił konkurs, pozwoliła uświadomić za-
równo mieszkańcom, jak i decydentom, jak ważną rolę dla rozwoju miasta 
może odgrywać tożsamość miasta i kultura:

Ja pamiętam taką konferencję prasową prezydenta po tym, jak się okazało, 
że nie, że przegraliśmy, prezydent przyszedł na nią smutny, ale powiedział, 
że dzięki tym staraniom on zrozumiał jak ważna jest kultura. To jest dobry 
ekonomista, dobry gospodarz (LU01).

Konkurs na ESK jako doświadczenie pokoleniowe
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Tym samym, o czym więcej w dalszej części książki, sfera kultury miej-
skiej, funkcjonująca na marginesie, mogła przesuwać się w kierunku cen-
trum, w istotny sposób wpływając na kształtowanie dyskursu publicznego. 
Nowe miejskie narracje tworzone w niszach communitas mogły stawać się 
ramami odniesienia dla mieszkańców miast, intensyfikując tym samym 
procesy kształtowania tożsamości miast.

Usytuowanie zespołów konkursowych w sferze communitas miało tak-
że istotne znaczenie dla charakteru więzi społecznych tworzonych w czasie 
trwania konkursu na ESK. Konkurs wyzwolił więzi społeczne charaktery-
styczne dla doświadczeń pokoleniowych, przy czym pokolenie rozumiane 
jest tu jako zbiorowość ludzi, którzy doświadczyli takich samych, ważnych 
wydarzeń historycznych, przeżyli te same sytuacje, reagowali na te same 
wydarzenia (Sztompka 2005). Wspólnym doświadczeniem pokoleniowym 
dla większości respondentów stał się proces odkrywania tożsamości swo-
ich miast i kształtowania się poczucia podmiotowości w odniesieniu do 
miejskich polityk. Ilustracją tego procesu jest poniższa wypowiedź:

Wyodrębnienie się nowych środowisk, to doprowadziło też do zdeklarowania 
się takich tożsamościowych procesów, że te środowiska młodych, umiały się 
określić, nazwać, że chcą tego i tego (...). Zastanawiało mnie i to było moim 
zdaniem najważniejsze, że takie miasto funkcjonujące trochę na boku, które 
w kulturze polskiej za bardzo nie istnieje, w kulturze europejskiej zupełnie, 
to tak nagle środowiska artystyczne tego miasta zaczynają wykazywać taką 
dynamikę i potencjał (LU04).

Więzi społeczne, wywołane efektem doświadczenia pokoleniowego, 
mają tę właściwość, że potrafią połączyć różnych aktorów społecznych 
i różne środowiska, które w innych warunkach nie miałby okazji do współ-
pracy. Proces ten obserwowany był w każdym z badanych miast, a tytułem 
przykładu cytowane są wypowiedzi z Gdańska i Katowic:

To był taki moment, że zostało uruchomione takie pospolite ruszenie, że to była 
kwestia emocjonalna, dla wielu artystów, organizatorów kultury czy polityków 
w mieście (GD02).

To była eksplozja działalności bardzo różnych osób. To byli członkowie organi-
zacji pozarządowych, studenci, doktoranci, różne inne organizacje, podmioty, 
instytucje. Wszyscy bardzo mocno zareagowali i się przyłączyli. To, co drzemało 
gdzieś tam głęboko schowane wybuchło. Nagle się okazało, że można. Nagle 
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wszędzie można wszystko zrobić! Wszystkie przestrzenie są dostępne... Dlatego 
sens tych działań był ogromny (KA07).

Różne środowiska zajmujące się szeroko rozumianą kulturą w mie-
ście: urzędnicze, instytucjonalne, aktywistyczne, alternatywne i offowe itp., 
długo działały obok siebie, gdyż brakowało płaszczyzny, która mogłaby 
je połączyć. Brak kontaktów sprzyjał tworzeniu i umacnianiu się wza-
jemnych stereotypów. Poszczególne środowiska bardziej skupiały się na 
wzmacnianiu symbolicznych granic niż na budowaniu pomostów umoż-
liwiających współpracę. Konkurs na ESK, wyzwalając więzi pokoleniowe, 
znacznie przyczynił się do rozmywania symbolicznych granic i stereoty-
pów, a także do „niwelowania progów wejściowych”. Jednym z istotnych 
problemów wpływających na innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza 
w sferze zinstytucjonalizowanej kultury, są tzw. gatekeepers – blokujący 
dopływ nowych, nonkonformistycznych (kreatywnych) jednostek. Spe-
cyfika ulokowania zespołów ESK – w sferze communitas oraz charakter 
więzi pokoleniowych powodowały, że rola tradycyjnych gatekeepers znacz-
nie zmalała. W efekcie, zespoły ESK przyciągały kreatywne jednostki ze 
środowisk, które dotychczas, z różnych powodów, pozostawały poza in-
stytucjonalnym obiegiem kultury miejskiej. Przyciągając dynamicznych 
i kreatywnych ludzi, zespoły takie okazały się być bardzo otwartymi i twór-
czymi instytucjami, dzięki którym mogły kształtować się nowe miejskie 
narracje. Problematyka ta będzie szczegółowo opisywana w dalszej części, 
tu jedynie ilustrujemy ją kilkoma charakterystycznymi wypowiedziami 
respondentów:

Była tam taka ekipa reasercherów, taka półspołeczna, półinstytucjonalna i do 
końca nawet nie wiadomo, czy oni pracowali na etatach czy na umowach zle-
ceniach i oni tworzyli taki trzon. Oni przerobili nieprawdopodobną ilość po-
mysłów społecznych, jaka napłynęła, to było jakieś kilkaset pomysłów. Oni to 
połączyli w jedną całość i to było moim zdaniem najciekawsze, za tym stała 
taka prawdziwa energia ludzi. Była to idea absolutnie jednocząca (LU03).

Ale w pewnym sensie był takim punktem zwrotnym, no bo czegoś takiego wcześ-
niej nie było w Szczecinie, nie było instytucji opartej o aktywność ludzi, którzy 
nie są profesjonalnie zatrudnieni w instytucjach kultury, a tu można było fak-
tycznie przyjść pogadać, zrealizować te mikrogranty (SZ03).

Konkurs na ESK jako doświadczenie pokoleniowe
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Gdańsk bardzo mocno poszedł w dużego rodzaju różnorodność, ta idea wolno-
ści, która przejawiała się między innymi w tym, że był otwarty na alternatywne 
rodzaje kultury, ja to tak odbierałam w tamtym czasie. Też takie wyniesienie 
kultury na ulice, wyjście z instytucji, bardziej do ludzi (GD01).

Opisywana sytuacja sprawiała, że zespoły ESK charakteryzowały się 
wyjątkową dynamiką, wynikającą z braku sztywnych struktur biurokra-
tycznych czy hierarchii, charakterystycznych dla tradycyjnych instytucji. 
Fakt ten był podkreślany w wielu wypowiedziach respondentów:

My, którzy braliśmy w tym udział, bardzo dużo się uczyliśmy. Kiedy przyszliśmy 
pracować do biura ESK, mało kto wtedy miał duże doświadczenie pracy w kul-
turze, a od razu zostaliśmy wpuszczeni na głęboką wodę i od razu musieliśmy 
brać bardzo dużą odpowiedzialność za projekty, które realizowaliśmy, czego 
wcześniej nikt z nas nie doświadczył i to było mega ciekawe (KA03).

Na fali tych ruchów, jakie tworzyły się wokół tych starań, musiały powstawać 
grupy robocze, otwarte na różne środowiska, bo tego wymagał regulamin sta-
rań. Część aktywnych osób ze środowiska znalazła się w tych grupach, doszło do 
środowiskowej wymiany, między tymi zaangażowanymi w oficjalne struktury, 
a tymi, którzy tworzyli poza oficjalnymi strukturami (PO02).

3. Narracje miejskie

(Paweł Kubicki)

Miasto, z uwagi na swoje właściwości semiotyczne, często opisywane jest 
jako tekst. Michaił Bachtin twierdził wręcz, że miasto jest tekstem apo-
kryficznym, gdyż podobnie jak powieść ma wspólną podstawę społeczną 
i podobnie jak powieść jest wybitnie polifoniczne (Bachtin 1982). Miasto 
dostarczało literaturze scenografii, a od połowy XIX wieku stawało się 
także pierwszoplanowym jej bohaterem. Roger Caillois pisał, że:

(...) tak jak wieś, górski szczyt i pustynia są naturalną scenografią poezji, tak 
miasto ze swoimi przedmieściami, wielkimi sklepami, ludzkim mrowiem 
i tysiącami istnień niepewnych, które budziły zainteresowanie Baudelaire’a, 
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okazują się ulubionym miejscem poezji. Jest tylko jeden temat powieści: życie 
człowieka w wielkim mieście (Caillois 2008: 23–24). 

Literatura, której głównym bohaterem stawało się miasto i jego miesz-
kańcy, kształtowała zbiorową wyobraźnię, kreowała narracje i mity miej-
skie. Właściwie wszystkie większe miasta doczekały się własnej, klasycz-
nej literatury. Katarzyna Szalewska, analizując europejską literaturę epoki 
nowoczesnej, zwracała uwagę, że: 

(...) jednym z fundamentalnych doświadczeń modernizmu jest doświadczenie 
bycia-w-mieście. Jego reprezentacji nie trzeba długo szukać, starczy przy-
wołać kanon powstałych wówczas tekstów. Paryż, Wiedeń, Praga, Londyn 
czy Nowy Jork stają się bohaterami nowoczesności, a ich heroiczne dzieje 
zapisane przez wiernych kronikarzy – Apollinaire’a, Musila, Whitmana, Kafkę 
i wielu innych – nie ograniczają się do roli budulca literackiej przestrzeni, 
przemieniają się w lustro rozpoznań antropologicznych (Szalewska 2012: 7). 

Szczególną rolę odegrał w tym przypadku specyficzny gatunek lite-
racki – miejski kryminał, bardzo silnie powiązany z topografią miasta. 
Czytelnik, śledząc losy bohaterów, zanurza się w miejskim labiryncie i po-
znaje jego symbolikę. Kryminał jest typowym produktem nowoczesnego 
miasta, co podkreślał Marcin Czerwiński: 

(...) zagadka kryminalna staje się sytuacją typową jedynie w ramach wielko-
miejskiej kultury, a swoisty epos moralistyczny – powieść detektywistyczna – 
może wyrosnąć tylko na tym gruncie (Czerwiński 1975: 168). 

Walter Benjamin wskazywał wręcz na wzajemną symbiozę rozwo-
ju nowoczesnego flâneuryzmu i powieści detektywistycznej (Benjamin 
2005: 461–501). Modelowym przykładem tego, jak powieści kryminalne 
przyczyniają się do kształtowania narracji miejskich może być twórczość 
Marka Krajewskiego. W 1999 roku ukazał się pierwszy kryminał tego au-
tora, Śmierć w Breslau, dający początek niezwykle popularnemu cyklowi 
opowieści o Eberhardzie Mocku – policjancie kryminalnym z przedwojen-
nego Breslau. Krajewski w swoich kryminałach drobiazgowo rekonstruuje 
topografię i atmosferę tego miasta, a popularność jego książek pokazuje, 
jak duże było zapotrzebowanie na literaturę odkrywającą przeszłość zagi-
nionego miasta. Popularność serii kryminałów w dużej mierze wynikała 
właśnie z odwołań do dziedzictwa Breslau. Dzięki temu wrocławianie 

Narracje miejskie
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mogli stać się metaforycznymi „turystami we własnym mieście”, gdyż 
dostali swoiste przewodniki, które prowadziły ich poprzez historię zagi-
nionego miasta (Kubicki 2016: 308–336).

Miejska literatura, tworzona przez wybitnych pisarzy, miała istotne 
znaczenie dla kształtowania zbiorowych wyobrażeń kolejnych pokoleń. 
Współcześnie zbiorowa wyobraźnia kształtowana jest za pomocą różnych 
nośników, obok literatury są nimi: film, mass media, blogosfera, sztuka 
w przestrzeni miasta, ale także marketing i reklama. Niezależnie jednak od 
medium chodzi tu o proces kształtowana miejskich narracji, który Nicolas 
Beucker opisywał w następujący sposób: 

(...) tworzenie w kontekście struktury miasta tekstów budujących poczu-
cie jego tożsamości oznacza bezpośredni, empatyczny przekaz skierowany 
do mieszkańca miasta jako krytycznego i twórczego interpretatora i aktora 
(Beucker 2012: 62).

Analizując tożsamość miasta, należy w pierwszej kolejności analizo-
wać proces kształtowania się rozumianych narracji miejskich. Tradycyj-
nie takimi narracjami były mity początku miast. Niemal każde miasto, 
które odegrało ważną rolę w tworzeniu cywilizacji Zachodu, posiada 
takie mity. W przypadku miast historycznych, których początki „nikną 
w mrokach dziejów”, takich jak przykładowo Rzym czy w polskim kon-
tekście Kraków (zob. Kubicki 2010a), mity takie tworzyły się w procesie 
długiego trwania, trwale determinując semiotyczną warstwę tych miast. 
W przypadku badanych miast jedynym, które mogło wykazać się po-
dobnymi właściwościami, był Poznań, który – jak na polskie doświad-
czenia – reprodukował swoją tkankę społeczno-kulturową w relatywnie 
stabilnych warunkach. Dla poznańskich respondentów tożsamość miasta 
była czymś pewnym i oczywistym, odziedziczonym po przodkach i nie 
podlegającym specjalnej refleksji. Ilustracją może być jedna z wielu po-
dobnych wypowiedzi, gdzie poznańscy respondenci pytani o tożsamość 
ich miasta odpowiadali, że:

Wyznaczają ją przede wszystkim idee pracy u podstaw i pozytywizmu. Nawet 
podczas poznańskiego Czerwca 1956, mimo przecież całego tragizmu, demon-
stranci bardzo pilnowali, żeby nie deptać trawników. To bardzo dużo mówi o tej 
naszej tożsamości, jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani, jesteśmy bardzo czuli 
na punkcie tej naszej wspólnej przestrzeni. Tożsamość wyznaczają postacie, 
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które zajmują główne miejsca na placach, w parkach, na cokołach, takie jak 
Hipolit Cegielski czy Karol Marcinkowski. To nie są wielcy artyści, ale społecz-
nicy, którzy czynili życie ogółu lepszym. Takim elementem tej tożsamości jest 
Powstanie Wielkopolskie, jedyne wygrane (PO01).

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku miast, gdzie ciągłość pokole-
niowa została zerwana. To akurat było doświadczeniem większości pol-
skich miast po II wojnie światowej. Także w przypadku badanych miast 
doświadczenia migracyjne2 było szczególnie istotne dla ich tożsamości. 
Ikonicznym przykładem miasta postmigracyjnego jest Nowy Jork, o któ-
rym Rem Koolhaas pisał: 

(...) w połowie XIX stulecia – ponad dwieście lat po rozpoczęciu manhattań-
skiego eksperymentu – mieszkańcy Manhattanu nagle otworzyli oczy i doszli 
do wniosku, że ich miasto jest wyjątkowe. Powstała konieczność zmitologi-
zowania jego dziejów i przepisania historii w taki sposób, by mogła służyć 
przyszłości (Koolhaas 2013: 15).

W polskim przypadku takim przykładem jest Wrocław, gdzie powódź 
z 1997 roku stała się mitem początku miasta (Kubicki 2010b). W pewnym 
sensie jest nim także Gdańsk z bogatą literaturą poświęconą skompliko-
wanej, ale jednocześnie bardzo bogatej historii miasta, żeby wymienić 
tylko twórczość noblisty Güntera Grassa oraz mit Solidarności – z innym 
noblistą, Lechem Wałęsą na czele. Innym miastom długo brakowało ta-
kiego wydarzenia, które mogłoby stawać się mitem początku. Konkurs na 
ESK stworzył ku temu okazję, będąc doświadczeniem, które – używając 
słów Koolhaasa – pozwoliło „otworzyć oczy”, pokazać mieszkańcom wy-
jątkowość ich miast. Wraz z tym zaszła też potrzeba zmitologizowania 
dziejów tych miast, opowiedzenia ich w empatycznej, atrakcyjnej formie – 
tworzenia nowych miejskich narracji. W praktyce, z uwagi na specyfikę 
konkretnych miast, proces ten przebiegał różnymi torami. W rozdziale 
tym przedstawimy jedynie najważniejsze prawidłowości zaobserwowane 
w trakcie badań.

2 Gdańsk, Szczecin i  Wrocław to miasta, w  których dokonała się niemal 
stuprocentowa wymiana ludności. Także w przypadku Lublina, Łodzi i Katowic kwestia 
wymiany ludności po II wojnie światowej, mimo że odbywała się na mniejszą skalę, 
w zasadniczy sposób zdeterminowała ich charakter. 

Narracje miejskie
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Konkurs na ESK przyczynił się do tworzenia miejskich narracji 
w dwóch wymiarach. Pierwszy odnosi się do formalnych aplikacji konkur-
sowych, które uruchomiły proces autorefleksji o mieście. Drugi bazował 
na oddolnej energii społecznej, której uruchomienie rozbudziło zainte-
resowanie miastami, a mieszkańcy zaczęli odkrywać miejskość swoich 
miast. Ten drugi wymiar dobrze ilustruje jedna z podobnych wypowiedzi 
zanotowanych w trakcie badań:

Na przykład moja mama, która nigdy się nie interesowała historią, mówi mi, 
że idzie po raz kolejny na wycieczkę po mieście z przewodnikiem, na wycieczkę 
po mieście, w którym spędziła całe życie, a musiała się na nią zapisać miesiąc 
wcześniej, bo nie byłoby miejsc (LU01).

Wytyczne formularza aplikacyjnego sprawiały, że w miastach star-
tujących w konkursie na ESK uruchomiony został proces autorefleksji 
nad własną tożsamością. W pewnym uproszczeniu proces ten polegał na 
poszukiwania lokalnego genius loci, odkrywania własnych zasobów i przy-
wracania pamięci miasta. Aplikacje konkursowe zostały zapamiętane przez 
większość respondentów jako dokumenty, które uruchomiły autorefleksję 
o miastach w odniesieniu do dwóch zasadniczych zmiennych3. Pierwszą 
było przywracanie pamięci i przełamywanie syndromu „niechcianych 
miast”. Drugą – przezwyciężanie syndromu miast posttransformacyjnych 
i kompleksów peryferyjności.

Tak jak zostało to opisane w rozdziale opisującym wyobcowanie pol-
skich miast, długo zmagały się one z konsekwencjami masowych migracji 
powojennych i wymazywaniem wielokulturowej pamięci. Właściwie poza 
wspomnianym Poznaniem, który jako jedyny cechuje się względnie sta-
bilną tożsamością kształtowaną w procesie długiego trwania, inne miasta 
przechodziły intensywny proces tworzenia tożsamości dopiero w ostatnich 
latach. Dlatego też aplikacje konkursowe zwracały szczególną uwagę na 
kwestię tożsamości lokalnej oraz odkrywania lokalnych zasobów. Dobrze 
ilustrują to poniżej cytowane wypowiedzi z Wrocławia, miasta, w któ-
rym – podobnie jak w Szczecinie i Gdańsku – dokonała się po II wojnie 

3 Szczegółowa analiza aplikacji konkursowych z poszczególnych miast znajduje 
się w Aneksie, szczególnie w części „Miasta w procesie zmiany: redefinicja tożsamości, 
przewartościowanie funkcji miasta, metamorfozy wizerunku”.
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światowej niemal stuprocentowa wymiana ludności. Kwestia odkrywa-
nia i kształtowania tożsamości miasta była zatem dość powszechnym do-
świadczeniem podczas konkursu na ESK.

Jest coś takiego jak „wrocławskość”. Ponieważ każdy tutaj jest skądś, nie można 
mówić o jednej tożsamości, gdyż każdy ma swoją: ci z Kresów, ci z poznańskiego 
czy z centralnej Polski. Wrocławskość to świadomość tego, że jesteśmy tutaj 
krótko, że musimy się wzajemnie poznać, tolerować, musimy być otwarci na 
drugiego. To nas buduje. Mimo że Wrocław jest siedliskiem nacjonalizmów, 
szukamy wrocławskości w mieście, które kiedyś do nas nie należało. Może to 
też pozwala nam na sporą dozę autoironii czy poczucie, że mamy prawo do 
eksperymentów (WR07).

Punkt wyjścia zawsze był taki, że to jest to największe miasto, w którym historia 
wymieniła ludność w stu procentach. Od tego trzeba było zacząć i zastana-
wialiśmy się nad tym, jak to ugryźć, jaki jest dorobek tej społeczności, wartość 
dorobku historycznego i materialnego. Ważnym komponentem naszego myśle- 
nia jest element patriotyczny. Ta dyskusja o polskości i niemieckości Wrocławia 
jest dawno temu zamknięta wraz z naszym wejściem do UE. Mamy poczucie, 
że dzisiaj tworzymy polską historię Wrocławia, stąd m.in. Muzeum Pana Ta-
deusza, za dwa tygodnie otwieramy Centrum Zajezdnia. Zastanawialiśmy się, 
co tworzyło tożsamość mieszkańców... Wszystko zostawało ulokowane w takim 
miejscu, gdzie się działa ważna historia Wrocławia i stąd płynęły przykłady na 
budowanie tożsamości (WR09).

Kwestia przywracania pamięci społecznej miast ma w tym kontek-
ście istotne znaczenie. Miasto jest fenomenem tworzonym w procesie 
długiego trwania, dlatego też tak istotną rolę w kształtowaniu miejskich 
tożsamości odgrywa jego pamięć społeczna. Maria Lewicka zwracała 
uwagę, że podobnie jak „tożsamość miejsca” (place identity) ma po-
dwójne znaczenie, opisując cechę zarówno miejsca, jak też człowieka, 
tak i „pamięć miejsca” (place memory) jest cechą miejsca i człowieka. 
W pierwszym przypadku to miejsce „pamięta” – poprzez swój urbani-
styczny kształt, często niezmieniony od wieków, historyczne budowle czy 
świadome działania mieszkańców i władz miasta (nazwy ulic, pomniki), 
a więc dzięki swoim „miejscom pamięci”. W drugim przypadku to miesz-
kańcy pamiętają – dysponują lepszą lub gorszą, mniej lub bardziej trafną 
wiedzą o historii miejsca, w którym mieszkają. Oba rodzaje pamięci 
są ze sobą splecione (Lewicka 2012: 427). W miastach historycznych, 
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o dobrze zachowanym układzie urbanistycznym, pamięć pracuje „sil-
niej”. Zdaniem Ewy Rewers 

Wytwarzając i przechowując mity, kreując porządki i hierarchie wartości 
miasto opowiada nam nie tylko o tym, co było i jest ważne dla ludzi danego 
czasu, lecz także jak postrzegali oni świat i swoje w nim miejsce (...). Nie-
kwestionowany historyzm miasta, wyrażający się w jego pamięci i tradycji, 
zdolność do prowadzenia narracji w czasie przeszłym, uzupełnia doświad-
czenie jego obecności tu i teraz (Rewers 2005: 304–305). 

Jednak skutkiem drugiej wojny światowej w  większości polskich 
miast ciągłość historycznej tkanki miejskiej została zerwana, i to zarówno 
w aspekcie urbanistycznych, jak też społeczno-kulturowym. Dodatkowo 
zmiany granic, masowe repatriacje i przesiedlenia, traumatyczne doświad-
czenia wojenne – wszystko to sprawiało, że pamięć miast poniemieckich 
(Gdańsk, Szczecin, Wrocław), pożydowskich dzielnic (Łódź, Lublin) oraz 
pogranicza kulturowego (Katowice) poddawana była intensywnym pro-
cesom zapominania.

Pamięć jest ściśle powiązana z konkretnym miejscem, w przeciwień-
stwie do historii, która odnosi się do abstrakcyjnej idei narodu, na co 
wskazywał Pierre Norra. Jego zdaniem, pamięć społeczna jest żywa, ewo-
luująca, obecna w dialektyce przypominania i zapominania, wartościowa-
na na różne sposoby, zdolna do przetrwania w uśpieniu – nieprzywoły- 
wana przez dłuższy czas, nagle może zostać obudzona. Historia natomiast 
jest rekonstrukcją, zawsze problematyczną i niekompletną. Pamięć zbio-
rowa jest zawsze zjawiskiem teraźniejszym, wiążącym nas z teraźniejszo-
ścią, a historia jest przedstawieniem przeszłości. Pamięć jest zakorzeniona 
w miejscu i ma charakter bardziej lokalny. Historia natomiast przybiera 
znamiona ideologii, jest abstrakcyjną ideą, która może się urzeczywistniać 
w różnych miejscach (Nowak 2011: 34–53). Historia przynależy do naro-
du, pamięć do miejsca (miasta). Dlatego też w okresie dominacji państw 
narodowych miasta poddawane były intensywnym procesom nacjonaliza-
cji kosztem lokalnej pamięci, opierającej się na wielokulturowym dziedzic-
twie. Przełom XX i XXI wieku zaczął przynosić wyraźną zmianę w tym 
aspekcie. Pamięć lokalna nabiera coraz większego znaczenia, gdyż jak 
twierdził John Gillis, mamy obecnie do czynienia z postnarodowym okre-
sem w wykorzystywaniu pamięci do budowy tożsamości kolektywnych, 
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w sytuacji postępujących procesów desakralizacji państwa narodowego 
i demokratyzacji pamięci. W nowym kontekście wzrosło znaczenie toż-
samości międzynarodowych i globalnych z jednej strony, z drugiej nato-
miast uaktywniły się ruchy odtwarzające tożsamości regionalne i lokalne. 
W sytuacji, kiedy państwa i narody tracą monopol kontroli nad pamięcią 
jednostek i wspólnot, to właśnie jednostki i wspólnoty lokalne tworzą 
alternatywne, zindywidualizowane wersje pamięci (Gillis 1994). Obecnie 
więc możemy obserwować prawdziwy renesans lokalnej pamięci społecz-
nej, która potrzebuje swojego desygnatu, tego co Norra nazwał lieux de 
memoire. Owe miejsca pamięci, jak twierdzi Krzysztof Kowalski, mogą być 
wielce sformalizowane i mieć zinstytucjonalizowany charakter (muzea, 
kolekcje, archiwa, cmentarze, oficjalne ceremonie), ale również zalicza 
się do nich miejsca, które mają jednostkowy i wyłącznie osobisty wymiar. 
Łączy je idea pamiętania i roli, jaką odgrywają w całości tożsamościowego 
przedsięwzięcia (Kowalski 2013: 51).

Proces przywracania pamięci w polskich miastach rozpoczął się już 
wcześniej, przed rozpoczęciem konkursu na ESK. Konkurs okazał się 
być jednak istotnym katalizatorem symulującym dynamikę tego proce-
su. Działo się tak dlatego, że w tym samym czasie kształtowało się nowe 
polskie mieszczaństwo, którego jedną z charakterystycznych cech było 
poszukiwanie nowych ram odniesienia i  nowych miejskich narracji, 
tworzonych na bazie dziedzictwa poszczególnych miast (Kubicki 2011). 
Dodatkowo, opisywane zmiany podstaw gospodarczych miast sprawiły, 
że wielokulturowość zaczęła być postrzegana jako cenny zasób. Miasta, 
które konkurują między sobą o przyciąganie kapitału kreatywnego, muszą 
kształtować swoje wizerunki, jako miejsca otwarte i tolerancyjne. W tym 
przypadku odwoływanie się do wielokulturowego dziedzictwa miasta two-
rzy czytelny przekaz, że w takim miejscu szanuje się różnorodność. Ma to 
istotne znaczenie, gdyż środowisko kreatywne wymaga tolerancji i uznania 
dla niestandardowych zachowań. Tezę taką udowadniał Richard Florida 
w tyleż popularnej, co kontrowersyjnej książce Narodziny klasy kreatywnej. 
Przekonywał on, jak ważną rolę dla współczesnej gospodarki odgrywa 
„potęga miejsca”. Niektóre miasta dzięki swojej atrakcyjności wynikającej 
z jakości życia, różnorodności i tolerancji są w stanie przyciągać najbar-
dziej kreatywny kapitał ludzki (Florida 2010: 221–240). Wielokulturowość 
i tolerancja stają się tym samym dobrami, które można wymieniać na 
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realny wzrost poziomu życia i dochodów, stają się warunkiem efektywnego 
rozwoju miasta we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i kultu-
rze. Powrót do wielokulturowej pamięci miast jest zatem uwarunkowany 
w dużej mierze racjonalną kalkulacją bilansu zysków i strat. Mieszkańcy 
miast coraz bardziej zdają sobie sprawę z faktu, że otwartość i tolerancja 
stanowi warunek konieczny do efektywnego rozwoju miasta we współ-
czesnej gospodarce (Kubicki 2012).

Nawet jeśli wiele z działań w tym zakresie podejmowanych przez 
samorządy wynikało z racjonalnej kalkulacji, to przywracanie pamięci 
o wielokulturowej przeszłości uruchomiło zainteresowanie innością. Po-
twierdzają to badania realizowane przez zespół pod kierunkiem Wojciecha 
Burszty z okresu, kiedy trwał konkurs na ESK. W konkluzjach raportu 
autorzy pisali: 

(...) podstawowym wyznacznikiem tożsamości miejsca i zamieszkujących je 
ludzi staje się pojęcie różnicy. Inność nie jest jednak postrzegana negatywnie. 
Respondenci, którzy podkreślają rolę wielokulturowości, wydają się zdecy-
dowanymi przeciwnikami monokulturowej wizji tożsamości (...). Obcowanie 
z innym staje się wyzwaniem pozytywnym (Burszta, Majewski 2010: 38). 

W wypowiedziach respondentów wielokulturowa pamięć miasta była 
postrzegana jako cenny zasób, co ilustruje jedna z wielu podobnych wy-
powiedzi:

Lublin jest miejscem, gdzie w ciekawy i oryginalny sposób przypomina się wie-
lokulturowość, ale w znaczeniu Żydów polskich. Pojawiło się dużo projektów, 
w ramach których odtwarza się dawne dziedzictwo. To się odbywa pod takim 
niby nowoczesnym szyldem budowania kultury pamięci, to robi Ośrodek Brama 
Grodzka, te ośrodki teatralne jako jedne z pierwszych zaczęły wystawiać sztuki 
związane z Holocaustem, ze zbrodniami Polaków na Żydach, z relacjami pol-
sko-żydowskimi. Więc tu były takie trzy główne idee: teatr, wielokulturowość 
jako Wschód-Zachód i wielokulturowość jako pamięć o przeszłości żydowskiej; 
i te idea nakładały się na siebie w aplikacji (LU04).

Należy jednak podkreślić, że wielokulturowa pamięć miast, w przy-
wracanie której od lat angażują się samorządy i aktywiści miejscy, dla 
przeciętego mieszkańca pozostaje kwestią co najmniej obojętną, a niejed-
nokrotnie też wciąż nieprzepracowaną traumą:
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Myślę, że jest tak jak w całej Polsce, że te złe rzeczy się wypiera, szczególnie 
teraz, kiedy ta polityka historyczna jest szalona. My prowadzimy wiele takich 
projektów społecznych z mieszkańcami i natykamy się na takie sytuacje, że oni 
wprost mówią, że oni nie chcą rozmawiać o tym, kto tu mieszkał, ważne co 
zostawił i ważne jest że ja tu jestem. Tu i teraz. I nic mnie więcej nie obchodzi. 
Ale obserwując działania w całej Polsce, to nie jest chyba coś wyjątkowego. Na-
tomiast, jeśli chodzi o politykę miasta to jak najbardziej te korzenie są przywo-
ływane. Powstało Centrum Dialogu, które jest przede wszystkim nakierowane 
na odzyskiwanie pamięci pożydowskiej, ale oni bardzo mocno czują swoją misję 
także w rozmawianiu o innych kulturach, prowadzą taki dialog międzykultu-
rowy. I wiem, że jest taki silny naciski z samej góry od pani prezydent, żeby 
placówki kultury podtrzymywały taki obraz wielokulturowości (ŁÓ01).

Każdy widzi, że ta historia dla miasta jest bardzo ważna. Tu waga tej historii 
jest naprawdę postrzegana. Ale jak byśmy chcieli wchodzić w szczegóły, to wi-
dać, że wrocławianie mają problem ze znajomością tej historii, badani pokazu-
ją, że mają problem z przyporządkowaniem wydarzeń itp. Raczej mówi się tak 
ogólnie, że to było miasto niemieckie, żydowskie, że miało piękną architekturę. 
Więc, jeśli mówi się o tożsamości, to ona silnie istnieje, choć jest taka mgławi-
cowa. Jak się jedzie do innych miast, to tam tak się nie odczuwa, że historia jest 
taka ważna, tu cały czas trzeba się czegoś o mieście dowiadywać. Ja to często 
słyszę od studentów, że oni wielu rzeczy nie wiedzą i chcieliby się dowiedzieć. 
Często nic z tego nie wynika, ale konieczność taka jest. I drugie pytanie, czy ta 
historia wpływa na jakiekolwiek zaangażowanie obywatelskie? Raczej nie, jeśli 
ta tożsamość jest tak bardzo ogólna, mgławicowa, oparta na takich miejskich 
legendach, zasłyszana piąte przez dziesiąte (WR03).

O ile proces przywracania wielokulturowej pamięci miast rozpoczął 
się dużo wcześniej, efektem konkursu na ESK było między innymi do-
wartościowanie tego dziedzictwa miast, które niekoniecznie mieściło się 
w marketingowych schematach. Dotyczyło to zwłaszcza Łodzi i jej pamięci 
robotniczej, wypieranej po ’89 roku:

Jakaś praprzyczyna jest w ESK. Teraz widać to zainteresowanie tą przeszłością, 
zwłaszcza tą robotniczą (ŁÓ04).

Fakt, że dzieje się coraz więcej, przywraca się pamięć rewolucji 1905, bo po ’89 
roku nastąpiła taka gruba kreska odcięcia od tej robotniczej historii. I z jednej 
strony jest ubolewanie, że nie mamy ulic tych wielkich fabrykantów, którzy bu-
dowali to miasto, angażowali się w działalność charytatywną, budowali szpitale 
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czy to dla ludności chrześcijańskiej, czy to dla ludności żydowskiej. Z drugiej 
strony nie da się ukryć, że warunki pracy w tych fabrykach były fatalne. I stąd 
dwa takie obozy i teraz pojawia się taki nurt, żeby dowartościować też tych ro-
botników. Ale oczywiście nic nie jest czarno-białe, ale myślę, że jesteśmy na do-
brej drodze do kreowania takiej tożsamości właśnie poprzez odwoływanie się do 
tego dziedzictwa przemysłowego i wielokulturowego, które ma swój największy 
oddźwięk w architekturze, która się zachowała, bo struktura społeczna zmieniła 
się całkowicie. Ta wielokulturowość Łodzi, nad którą pracujemy, mamy Festiwal 
Czterech Kultur, mamy Centrum Dialogu, mamy tu społeczność protestancką, 
prawosławną, żydowską, natomiast to jest nieprawdopodobna różnica do tego 
świata, jaki był kiedyś. Więc ta wielokulturowa tożsamość miasta, w tej starej 
wersji jest bardzo trudna do odtworzenia (ŁÓ05).

Opisane procesy pozwoliły na odkrywanie i dowartościowywanie 
własnych zasobów. Konkurs na ESK pozwolił odkryć poszczególnym mia-
stom ich zasoby, często zasłonięte narastającymi przez lata kompleksami 
i stereotypami. Specyfika polskiego dyskursu publicznego, kształtowanego 
przede wszystkim z warszawsko-centrycznej perspektywy sprawiła, że 
w przypadku wielu polskich miast można było zaobserwować typowy 
przykład tzw. błędnego uznania. Sytuację taką w odniesieniu do procesu 
konstruowania tożsamości opisywał Charles Taylor, zwracając przy tym 
uwagę, że w przypadku, gdy jeden z partnerów interakcji społecznych 
dysponuje zbyt wysokimi zasobami symbolicznymi (w tym przypadku 
Warszawa), a drugi jest ich niemal zupełnie pozbawiony, dochodzi do 
sytuacji, w której słabszemu partnerowi narzucany jest poniżający lub też 
godny potępienia obraz ich samych (Taylor 2001). Z perspektywy war-
szawsko-centrycznej peryferyjne położenie, dziedzictwo przemysłowe itp., 
przedstawiane były jako balast utrudniający rozwój miast w postfordow-
skiej, zglobalizowanej gospodarce. Procesy wyzwolone w trakcie konkursu 
na ESK pozwoliły na przełamanie syndromu „błędnego uznania”. Co cha-
rakterystyczne, w trakcie prowadzonych badań zaobserwowano, że proces 
odkrywania własnych zasobów najintensywniej zachodził właśnie w tych 
miastach, które do czasu konkursu na ESK zmagały się z kompleksami 
peryferyjności lub/i stygmatem miast w kryzysie, przechodzących bolesny 
okres transformacji systemowej związany głównie z upadkiem przemy-
słu i wszystkimi tego konsekwencjami. W Lublinie, Łodzi i Katowicach 
kwestia zamiany wizerunku miasta w oczach mieszkańców była jednym 
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z najczęściej przywoływanych wątków, jaki pojawiał się w trakcie prowa-
dzenia wywiadów. Poniżej prezentowany jest zestaw charakterystycznych 
wypowiedzi z tych miast odnoszący się do wspomnianej kwestii.

W przypadku Katowic wyraźnie widać, że konkurs stał się punktem 
zwrotnym, pozwalającym na przełamanie stygmatu „błędnego uznania” 
i dowartościowanie własnych zasobów:

Katowice przed przystąpieniem do konkursu były takim bardzo zakompleksio-
nym miastem, gdzie mało kto był dumny, że jest z Katowic (KA03).

Myślę, że pokłosiem aplikacji jest to, że Katowice nie są miastem nudnym 
i smutnym, takim jak były w czasach, kiedy ja byłem studentem. Zazdroszczę 
dzisiejszym studentom, że mogą studiować w takim mieście, jakim to miasto 
jeszcze parę lat temu nie było. Na pewno nie było tak dobrej i tak zróżnicowanej 
oferty kulturalnej, takiej niszowej, niskobudżetowej, powstały mniejsze teatry, 
są przeglądy filmowe, jest dużo debat, spotkań, TDX, to kiedyś nie istniało. Jak 
ja sobie porównam Katowice sprzed 2010 i dzisiejsze, to jak porównanie starego 
małego fiata z mercedesem. To jest przeskok i nie bałbym się takiego stwier-
dzenia, to był przeskok cywilizacyjny. Największym sukcesem Katowic w tej 
aplikacji według mnie było to, że mieszkańcy się pokapowali, że nie przyjdzie 
żaden święty Mikołaj i nie zorganizuje fajnego życia tutaj, że dopóki nie znajdą 
się tu fajni liderzy, osoby, które będą się angażować na rzecz szeroko rozumia-
nej kultury, to tu nie będzie nic. I to moim zdaniem najbardziej chwyciło, że 
ludzie sami zaczęli patrzeć, że Katowice są całkiem spoko miastem. Na pewno 
bardzo dobre rozegranie marketingowe w mediach społecznościowych poprzez 
bardzo dobre miejsca, to też zrobiło dużo, to pootwierało oczy, przykładowo, 
wiele osób tutaj mieszka, a nigdy nie było na Nikiszowcu. A dużo aktywnoś- 
ci w trakcie starań o ESK odbywało się właśnie tam i ten Nikiszowiec moc- 
no wtedy podbito. I takich przykładów można by kilka podać. Pokazano to 
miasto, w którym się mieszka i żyje się na co dzień, jako inne miasto. I ludzie 
stwierdzili, że rzeczywiście można tu robić fajne rzeczy, a my do tej pory byliśmy 
zakiszeni i myśleliśmy, że tu jest tylko szaro, buro i nijako. I to jest największa 
zmiana ESK – zmiana świadomościowa (KA02).

O Katowicach pokutuje taki stereotyp, jak o mieście brudnym i nudnym, że nie 
ma tu po co przyjeżdżać, a wszystkie te działania związane z ESK pokazały, że 
tak nie jest. I zaczęło się naprawdę dużo dziać (KA04).

To wszystko, co się działo wokół ESK, wszystkie gazety o tym pisały, podej-
mowano wiele działań, obietnic itp., mieszkańcy to widzieli i wydaje mi się, 
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że duża liczna katowiczan powiedziała sobie: no kurczę, to moje miasto nie 
jest takie syfiaste, że to już nie jest takie miasto, jak kiedyś się wszystkim ko-
jarzyło, że jak ktoś przejdzie w białej koszuli, to po godzinie musi ją wyprać, 
bo takie jest powietrze. Może nie jesteśmy pępkiem świata, ale nie ma się czego 
wstydzić, mamy fajny teatr, mamy fajne imprezy, mamy jeden z najfajniej-
szych festiwali OFF Festiwal, mamy NOSPR, wtedy jeszcze bez nowej siedziby. 
Myślę, że katowiczanie uświadomili sobie, że Katowice mogą być sexy, Kato-
wice stały się KATO, czyli takie bardziej młodzieżowe, bardziej zabawowe. 
Zbiegło się to z tym, że Uszok (ówczesny prezydent miasta) zaczął w końcu 
przebudowywać przestrzenie publiczne. Rynek jaki jest, taki jest, niech Pan 
idzie tam zobaczyć, uśmieje się Pan, ale było gorzej, więc jest lepiej. Każdy 
wiedział, że buduje się NOSPR, że powstaje nowe Muzeum Śląskie na kopalni. 
Ludzie zobaczyli, że Katowice mogą być fajne, że to nie jest udawane, że to się  
dzieje (KA01).

Łódź, która w swoim szczytowym okresie rozwoju okrzyknięta została 
„polskim Manchesterem”, w okresie transformacji systemowej zaczęła być 
nazywana „polskim Detroit”. To drugie porównanie nie przynosiło jednak 
powodów do dumy. Detroit stało się symbolem upadku miasta przemy-
słowego, niechlubną stolicą bezrobocia, przestępczości, nędzy i beznadziei 
(Leduff 2015), i taki też stereotyp został narzucony Łodzi. Także i w tym 
mieście konkurs na ESK pozwolił na jego przełamanie:

Z mojej perspektywy wygląda to tak, że te starania o ESK to był taki pierwszy 
moment, kiedy Łódź została pokazana od innej, lepszej strony. To miasto ma 
problemy z tożsamością – to ci powie każdy – ale też z poczuciem własnej 
wartości, to dziś wygląda już inaczej, ale mimo wszystko jest to miasto szare, 
z dużą ilością biedy, ze sporym bezrobociem. I nagle te staranie i ta wiara, że 
może się udać były takim elementem lokalnej dumy z miejsca zamieszkania. 
To było budowane głównie poprzez takie pikniki, to było takie prawdziwe 
pospolite ruszenie, tam było dużo fajnych wydarzeń, dużo ludzi się w to anga-
żowało. I dzięki temu część miejsc zaistniała w świadomości, np. Księży Młyn 
wówczas był mocno na uboczu, a wielu ludzi, którzy mieszkali w Łodzi nigdy 
tam nie było, i dzięki takim piknikom odkrywali fajne miejsca. Też pikniki 
na Bałutach, dzielnicy, która cieszy się taką cwaniakarską sławą, jak Praga 
w Warszawie, i kiedy chłopaki z bramy grają na pikniku w piłkę z aktywi-
stami to miało duży urok. To moim zdaniem było realne zainteresowanie, 
było w tym masę pozytywnej energii, budującej dumę z miejsca, w którym 
się mieszka (ŁÓ03).
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Ja jestem przekonany, że nasza kandydatura do ESK była najsilniejsza w mo-
mencie, kiedy zaczęło się mówić o „łódzkości”, czyli tożsamości. Wcześniej takiej 
silnej i żywej debaty na temat linków pomiędzy naszą historią, tożsamością, 
a tym co dalej, nie było. Po raz pierwszy myśleliśmy o wizji miasta. To był taki 
bardzo wizjonerski projekt, nie mogliśmy tego zrobić bez odwołania do korzeni. 
Ten link przeszłości z przyszłością sprawił, że to my jesteśmy odpowiedzialni 
za to miasto, że ono jest w naszych rękach. Współtworzenie kultury w Łodzi 
spowodowało, że zaczęliśmy myśleć o tym, jacy jesteśmy, kim jesteśmy i co dalej. 
To był moment, kiedy Łódź była miastem niechcianym, a dzięki kandydaturze 
wiele osób się spełniło, założyło firmy itp. Dużo osób wcześniej się wstydziło 
naszej robotniczej tożsamości, a my staraliśmy się stworzyć taki lokalny pa-
triotyzm i obrócić go w dumę. Nie ukrywaliśmy historii naszego miasta i tej 
robotniczej spuścizny, odwoływaliśmy się do pewnych symboli, tradycji (ŁÓ07).

W przypadku ESK uderzano wyraźnie w taką redefinicję tożsamości Łodzi (...) 
ten program ESK, mimo że był mało konkretny, to był dobrze komunikowany, on 
trafił do mieszkańców, trafił w pewną potrzebę zaktywizowania ich, zrewidowa-
nia przestrzeni miasta, że jest atrakcyjna, że ludzie mogą wziąć udział w takich 
zwykłych działaniach, jak np. nosząc przypinki albo gromadząc się na wspólnej 
fotografii układającej się w logo ŁESK. I moim zdaniem było to wpisanie się w tę 
lukę: nie wiemy kim jesteśmy, nikt nam nie oferuje opowieści, kim mamy być, 
nikt nam nie oferuje też tego, co możemy robić i to dał ŁESK. I to było też takie 
rozbujanie Łodzi, jeśli chodzi o ruchy miejskie. W ramach tego komunikowania 
mogliśmy się spotkać i coś robić. Wydawało się, że one nie mają większej war-
tości, nie wytwarzają nadwyżki symbolicznej, ale sam ten fakt, że jesteśmy we 
wspólnocie to świadczy, że odtwarzamy strukturę społeczną. Zaangażowanie było 
niesamowite, choć nie bardzo wiedzieli, w co mają się angażować, ta potrzeba 
angażowania się była tutaj sprawą kluczową (...). ŁESK stworzył taką potrze-
bę opowieści o mieście, choć nie mam takiego przekonania, że on tę opowieść 
stworzył. Mimo, że było parę haseł, które były nośne. Ale to, że zobaczyliśmy, że 
przestrzeń miasta jest fajna, że jest nas dużo, że potrafiliśmy się ułożyć w literki 
logo, to było fajne, i to, że potrafiliśmy zrobić to samo po roku, mimo że był to 
już gest zupełnie autoteliczny, wspólnotowy, a nie promocyjny. To właśnie ŁEKS 
zmieniał sposób patrzenia na miasto zwykłych ludzi, którzy do tej pory nie ko-
rzystali z oferty kulturalnej w takim stopniu, jak klasa średnia (ŁÓ06).

To było miasto zapomniane, nie zgodziłbym się, że to było miasto umarłe. To  
było miasto kobiet. Kiedy zamykano stocznie, to protestowali mężczyźni, potra-
fili wywalczyć swoje prawa. Tu były tkaczki. One nie protestowały. Po zamknię-
ciu fabryk przeszły nad tym do porządku dziennego i wzięły się do roboty. Nie 
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było protestów, nie było powodzi, jak we Wrocławiu. A to miasto praktycznie nie 
zostało zniszczone w czasie wojny. Tu była postawa bierna. Ludzie odczuwali, 
że Łódź była miastem porzuconym, zostawionym samemu sobie. Było zbyt bli-
sko Warszawy, było nawet zarządzane stamtąd. Tożsamość to jest proces. Łódź 
straciła przemysł i straciła przez to swój charakter: robotniczy, włókienniczy. To 
w Łodzi wyróżniało się takie podejście, że jak coś musimy zrobić, to bierzemy 
się do roboty i robimy. Nie czekać, tylko samemu rozpoczynać. Oddolne działa-
nia. Fakt, że starania o ESK nie wyszły w ogóle ze strony władz, ale oddolnych 
instytucji. Ludzie dziś mogą decydować o swoich sprawach, angażują się w te 
działania. Wychodzą z własnymi pomysłami, nie czekają i to się przekłada na te 
działania kreatywne. To jest to, że możemy samodzielnie coś budować (ŁÓ08).

Lublin w miejskiej historii Polski odgrywał bardzo ważną rolę. To 
jedno z najważniejszych centrów cywilizacji miejskiej w Polsce. Tradycyj-
nie był także ważnym ośrodkiem akademickim i artystycznym. W okre-
sie transformacji został jednak dotknięty silnym piętnem miasta „ściany 
wschodniej”, skazanego na stagnację i oddawanie swoich najlepszych 
zasobów ludzkich miastom „po właściwej stronie Wisły”. Także i w tym 
przypadku konkurs na ESK zupełnie odmienił sposób patrzenia na miasto. 
Z lokalnej specyfiki miasta uczyniono atut, a nie powód do popadania 
w kompleksy:

Aplikacja nam uświadomiła i pozwoliła uporządkować to, co mamy na miejscu. 
Że mamy tu długą tradycję teatralną, że to tradycja wielokulturowa Lublina, 
że to nie wzięło się znikąd. Myślę, że to właśnie te rzeczy głównie (...). I praca 
przy projekcie prezentacji Lublina we Wrocławiu bardzo mi to uświadamia, 
bo z jednej strony sięgamy do tego, co zostało wypracowane w aplikacji, co tam 
zostało ponazywane, jakoś tak uporządkowane i jak to się przekłada na to, jak 
my tu funkcjonujemy pod względem kultury. I to jest ta wschodniość, ta wielo-
kulturowość, ten trochę wolniejszy tryb życia niż w innych miastach, większa 
otwartość (...), to jest miasto na prowincji, ale to jest bardzo duży atut, tego, jak 
to się przekłada na życie, na wiele różnych aspektów (...). Ludzie zyskali świa-
domość tego, co się dzieje w Lublinie, zaczęli wychodzić z tych domów i przestali 
narzekać przed TV, że nic się nie dzieje (...). Stał się miastem, w którym nie ma 
wstydu już mieszkać. Mieszkając w Lublinie masz wszystko, czego potrzebujesz, 
masz świetne wydarzenia kulturalne, jak masz chęć wyskoczyć, to masz gdzie, 
zwiększył się standard życia w Lublinie, począwszy do infrastruktury i innych 
tego typu spraw, i tak w ogóle. Lublin zaczął być miastem tak pod wieloma 
względami (LU02).
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Jest wschodniość jako regionalność i ta miejskość – lubelskość. Jeśli chodzi o lu-
belskość – to główny składnik, jaki ja wyczuwam, to jest to, że nie jesteśmy 
metropolią, tylko w pewien sposób prowincją. Z drugiej strony jest to ośrodek 
wyrazisty, on istnieje od wieków, to dziedzictwo jest tam gdzieś wyczuwalne, ta 
tożsamość ma średni wymiar. To polega na tym, że można np. chodzić wszędzie 
na piechotę, ma się stałą wspólnotę osób, z którymi się można spotkać, miasto 
jest zogniskowane wokół jednej osi (LU06).

To udowodniło, że jak umiejętnie się potrafi coś takiego stworzyć i rozpropa-
gować to, że sami mieszkańcy są zainteresowani swoim miastem, to jest o tyle 
ciekawe, że to miasto, jak jemu podobne, jest częściowo napływowe. Tu nie ma 
przemysłu, który by wchłaniał absolwentów uczelni, których tu jest bardzo dużo, 
to oni są tacy przepływowi. Ale też ci, co do miasta napłynęli z okolic pszenno-
-buraczanych, jak się kiedyś śmialiśmy, to dla nich jest to odkrywanie miasta. 
Kiedyś dostali mieszkania w jakiś dzielnicach i nie wiedzieli, co tu w starym 
centrum się działo, bo i skąd mieli wiedzieć, a te duże imprezy pokazały, że 
ci ludzie są naprawdę zainteresowani tym miastem i to jest naprawdę wielki 
sukces. I ten sukces sprawił, że ci młodzi menadżerowie kultury chcą robić coraz 
więcej takich imprez o mieście, o jego tradycjach (LU04).

Tworzone narracje miejskie potrzebują mechanizmów, za pomocą 
których trafiają do dyskursu publicznego. To problem złożony, wymagają-
cy szczegółowej analizy, gdyż jak zostało już napisane na początku, obec-
nie możemy identyfikować wiele takich kanałów transmisyjnych. W tym 
miejscu jednak chcielibyśmy skupić się na dwóch, które były bezpośrednio 
powiązane z konkursem na ESK. Pierwszym są oficjalne strategie promocji 
i rozwoju miasta. W trakcie badań zaobserwowano charakterystyczne 
prawidłowości w tym zakresie. Konkurs na ESK stawał się mechanizmem 
kształtującym nowe narracje miejskie, pod warunkiem, że powiązany był 
z oficjalnymi strategiami promocji i rozwoju miast. Taka sytuacja pozwa-
lała na instytucjonalizację pomysłów i idei powstających w sferze commu-
nitas, w której pracowały zespoły ESK. Dzięki temu mogły one zyskiwać 
szerszą recepcję i kształtować dyskurs publiczny. Tytułem przykładu poni-
żej przytoczono wypowiedzi z miast, gdzie prace nad aplikacjami zbiegły 
się w czasie z instytucjonalnym poszukiwaniem nowych narracji4:

4 Szczegółowa analiza nowych miejskich narracji kształtowanych na potrzeby 
aplikacji konkursowych znajduje się w Aneksie, gdzie omawiane są aplikacje konkur-
sowe poszczególnych miast. 
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Katowice zaczęły szukać tej swojej tożsamości, zbiegło się to z nową strategią 
promocji miasta, bo to szło równolegle z ESK, ta strategia. Była nowa strategia 
promocji z takim hasłem „Katowice dla odmiany” i ono jest moim zdaniem 
niegłupie, bo odwracamy kartę i patrzymy na miasto z zupełnie z innej strony. 
I dzięki ESK katowiczanie zaczęli tak trochę inaczej patrzeć na miasto, że jest 
nawet fajne (KA01).

Ja to hasło „miasto ogrodów” dwojako odbierałem. Z jednej strony to tak bar-
dziej na zewnątrz, żeby tak zaskoczyć; no ale jakie ogrody w kopalniach, żeby 
przełamać, a z drugiej strony to takie nawiązane do tego tradycyjnego stylu 
życia tutaj, tego przydomowego ogrodu, gdzie na osiedlach te ogrody miały 
duże znaczenie. I to miało sens i było zresztą zgodne z prawdą, bo Katowice są 
miastem bardzo zielonym, w ogóle miasta śląskie są zielone (KA01).

Powstała strategia Lublina i ona jest moim zdaniem mocno nasączona tą wizją 
ESK, partycypacją, akademickością i te wątki się tam powtarzają. Ja już tak 
dobrze nie pamiętam tej aplikacji, jaką ona miał strukturę, ale te wątki się 
powtarzają. Też ludzie, którzy tam pracowali to mniej więcej ci sami ludzie. 
Jeśli chodzi o rozwój kultury, to jest to realizowane bardzo konsekwentnie, ona 
się rozwija, ma swoje finansowanie, ma swoje imprezy flagowe naprawdę na 
niezłym poziomie (LU03).

„Miasto Wolności” – to przede wszystkim pewna profetyczność aplikacji. Py-
tanie, na ile warto mówić o wolności i ją podsumowywać i podnosić miasto do 
rangi symbolu wolności... Gdańsk tak jest kojarzony. Sama aplikacja i dążenia 
przy niej powstające bardzo mocno rozwijały zagadnienia wolności, przeno-
sząc ją zarówno na sferę kultury, jak i inne. Z dzisiejszej perspektywy myślę, 
że o wolności należy mówić w sposób ciągły i ją realizować. To nie jest wartość 
dana raz na zawsze. O ile gdańszczanie identyfikują się z wolnością..., to myślę, 
że ten wiatr od morza w Gdańsku był i jest i mam nadzieję, że będzie. Jest na 
pewno bardzo istotnym elementem. Nie wiem, na ile miasto realizuje ten aspekt. 
Na pewno w sferze symbolu to tak. Mówienie o wolności, demokratyczności jest 
w Gdańsku codziennością – zarówno za sprawą historii, jak i codzienności. 
Gdańsk jest ewidentnie miastem debat i spotkań (GD07).

W miastach, gdzie narracje wypracowane w ramach ESK nie wpisywa-
ły się w oficjalne strategie promocyjne, nie miały tym samym możliwości 
pozyskania instytucjonalnych ram i nie zaistniały w publicznym dyskursie. 
Przykładem mogą być doświadczenia z Poznania i Szczecina:
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W tym czasie (trwania konkursu) była tak mocno promowana marka Poznań 
know-how, to hasło było wyśmiewane, ono nie pasowało do naszej tożsamości. 
Ale było bardzo mocno promowane, a idea ESK jakoś nie bardzo (PO05).

W Szczecinie zespół przygotowujący aplikację konkursową ESK 
funkcjonował niemal w opozycji do struktur urzędu miasta i oficjalnych 
instytucji kultury. To sprawiło, że narracje, jakie tam tworzono, nie zy-
skały żadnego instytucjonalnego wsparcia i nie przebiły się do szerszego 
publicznego dyskursu:

Dwie sprawy się starły, ale ta sprawa europejska nie mogła się przebić, mimo, 
że zaangażowaliśmy sporo sił i artystów. Miasto wcześniej stworzyło markę 
Floating Gardens i marka Szczecin 2016 nie mogła się przebić. Szczecin 2016 nie 
było w oficjalnych wydawnictwach nigdy wspominane, wszystko był przykryte 
tą kampanią. To był oficjalna polityka urzędu. Prezydent jakoś tak bardziej się 
zainteresował naszą aplikacją, jak trzeba było jechać do Warszawy i prezento-
wać ją przed Komisją Europejską i to był akurat rok wyborczy i on myślał, że 
może na tym zyskać (SZ03).

Ale nie udało się do tej strategii promocyjnej Floating Gardens wpisać także 
tego, że Szczecin może być także Europejską Stolicą Kultury. I to może sprawiło, 
że kandydatura ESK nie do końca była po linii miasta. (...) W tym Floating 
Gardens brakuje tego, bo tam jest położony akcent na sport i rekreację, to dla 
włodarzy bardzo interesujące, ich te duże wydarzenia sportowe interesują  
(SZ05).

W przypadku oficjalnych strategii promocji i rozwoju miasta, dało 
się także zaobserwować inną prawidłowość. Słabość miejskich tradycji 
i pozostawanie na peryferiach głównych procesów europejskich sprawiła, 
że w niektórych działaniach ujawnił się typowy mechanizm charaktery-
styczny dla imitacyjnej modernizacji – naśladownictwa wzorów płynących 
z kulturowego centrum. Jednym z głównych haseł polskiej transformacji 
było „doganianie Europy”, co w praktyce przekładało się na kopiowanie 
zachodnich trendów, przy jednoczes nym braku refleksji na temat tego, na 
ile mogą one pasować do lokalnej specyfiki i być impulsem rozwojowym. 
Modelowym przykładem takich działań był stosunek do dziedzictwa prze-
mysłowego i kultury robotniczej. Siła stereotypu miasta robotniczego, jako 
antymodernizacyjnego, ukształtowanego w posttransformacyjnym dyskur-
sie, była tak duża, że w przypadku miast o silnych tradycjach robotniczych, 
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dało się zauważyć wypieranie tego dziedzictwa i zastępowanie go modny-
mi hasłami marketingowymi. Co charakterystyczne, w trakcie konkursu 
na ESK idea miasta kreatywnego (Landry 2014) i klasy kreatywnej (Florida 
2010) największą popularnością cieszyła się w tradycyjnie robotniczych 
miastach: Katowicach i Łodzi. W obu miastach w trakcie konkursu widać 
było silne tendencje do odrzucenia dziedzictwa robotniczego, postrzega-
nego jako balast w nowej postfordowskiej rzeczywistości, na rzecz modnej 
idei miasta kreatywnego. W przypadku Katowic sam konkurs wyzwolił 
wielkie pokłady kapitału społecznego i społecznej energii, pozwalając na 
redefiniowanie wizerunku miasta; jednak intensywne propagowanie idei 
miasta kreatywnego, kosztem górniczych tradycji, spotkało się z wyraźną 
rezerwą mieszkańców:

Myślę, że to władze miasta miały taki pomysł, może nawet na siłę ukryć to 
pochodzenie przemysłowe miasta (...). Ja wielokrotnie słyszałem od wydziału 
promocji, że my teraz przełamujemy stereotyp miasta przemysłowego, a dla 
mnie to jest bzdura, bo my byliśmy i będziemy miastem przemysłowym, nawet 
jak wydamy miliardy na promocje i nie wiadomo, jakimi miastami ogrodów 
będziemy, to zawsze będziemy miastem przemysłowym (...). A miastem prze-
mysłowym to zawsze będziemy i wydaje mi się, że to nie jest żaden balast, 
a wręcz przeciwnie z tej tradycji te miasta tu wyrosły i dzięki tej tradycji się 
kształtowały (KA02).

Szczególnie zapamiętanym momentem w tym kontekście była historia 
jednego z Finałów Orkiestry Świątecznej Pomocy, który planowany był 
w Katowicach. Wydarzenie to jednak się nie odbyło, na co wpływ miała 
nowa strategia marketingowa miasta, która promując ideę miasta kreatyw-
nego, wypierała jego górnicze tradycje:

Kiedy ten ciężki przemysł zacząć upadać, stało się tak, że prezydent i jego dwór 
umyślili sobie, że nie możemy być już dłużej miastem przemysłowym (...). Kato-
wice się w pewnym momencie tego swojego przemysłowego charakteru bardzo 
wstydziły. Była taka sytuacja, z 5–6 lat temu, że Owsiak chciał zrobić w Kato-
wicach start Finału Wielkiej Orkiestry i wymyślił sobie, że wyjedzie z kopalni, 
czyli wyjeżdżamy z kopalni, a kończymy w chmurach, ale Katowice odmówiły, 
powiedziały, że nie życzą sobie współpracy, jeśli on ma powiedzieć, że w Kato-
wicach jest w kopalni (KA01).
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Było takie wydarzenie, nie pamiętam dokładnie roku. Owsiak chciał zacząć 
swoją Orkiestrę takim wydarzeniem, że będzie wyjeżdżać z kopalni, i urząd 
miast powiedział, że nie, bo Katowice nie są miastem górniczym i to nie współ-
gra z polityką promocyjną. I ten Owsiak nie wyszedł z tej kopalni (KA04).

W przypadku Łodzi sytuacja wyglądała nieco inaczej. Aplikacja5 
podkreślała mocno przemysłowe dziedzictwo miasta, rozumiane jed-
nak przede wszystkim w kategoriach materialnych. W tym przypadku 
przesunięcie akcentu na materialne dziedzictwo przemysłowe było o tyle 
zrozumiałe, że włączenie tej kwestii do aplikacji konkursowej pozwala-
ło na zwrócenie uwagi na intensywny i bezrefleksyjny proces niszczenia 
poprzemysłowego dziedzictwa miasta, jaki miał wówczas miejsce. Tyle 
tylko, że aplikacja, a później też oficjalna strategia promocji miasta, skupiła 
się na kształtowaniu idei miasta kreatywnego, pomijając niemal zupełnie 
robotniczą kulturę miasta. To natomiast postrzegane było w kategoriach 
działań imitacyjnych, a nie jako wzmacnianie lokalnego genius loci. Ten 
wątek często pojawiał się w wypowiedziach respondentów:

Ja jestem bardzo krytyczna, jeśli chodzi o aplikację łódzką, jeśli nie mówimy 
o całym wydarzeniu, procesie ubiegania się, a jedynie o aplikacji, to ona została 
postawiona na idei przemysłów kreatywnych. To był ten czas, kiedy tłuma-
czono, czy chwilę przed tłumaczeniem tego Floridy, władze miasta mocno to 
kupiły i nie wiem czy nam to nie wyszło na gorsze, bo kupiły to w taki pusty, 
powierzchowny sposób. I kiedy się tę aplikację przeczyta w całości, to widać tam 
niespójność. Nad tą aplikacją pracowali ludzie, którzy zdawali sobie sprawę 
z problemów Łodzi, jakie wyzwania przed nią stoją, a z drugiej strony była 
ta koncepcja przemysłów kreatywnych, które nie są w stanie rozwiązać tych 
problemów. One było niejako doklejone, a w aplikacji prezentowane było jako 
główny wątek (...). Moje środowisko nazywało te różne strategie kreatywne: 
„budowaniem baniek mydlanych na gównie” (ŁÓ02).

Natomiast istotnym punktem tej aplikacji były te przemysły kreatywne, na które 
postawiliśmy i teraz, z perspektywy czasu widać, że nie do końca się sprawdziło, 
nie zadziałało tak jak to zostało opisane w aplikacji, nie stało się kołem za-
machowym łódzkiej gospodarki (...). Miasto powoli zresztą samo wycofuje się 

5 Chodzi tu szczególnie o oś tematyczną „(R)ekonstrukcje”, w ramach której pod-
kreślano wartość poprzemysłowego dziedzictwa miasta. Więcej na ten temat można 
przeczytać w Aneksie, gdzie analizowana jest łódzka aplikacja. 
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powoli z tego pomysłu „Łódź kreuje”, bo sam autor tej filozofii uważa, że była 
to trochę utopia. Utopia, która buduje trochę kastowość społeczeństwa, zakła-
dając, że wszyscy muszą być kreatywni. A tak jak w przypadku tych korzeni 
robotniczych to jest nie do przeskoczenia (ŁÓ01).

Innym miastem, gdzie narracje tworzone w trakcie konkursu na ESK 
pomijały robotnicze tradycje, był Gdańsk. W tym przypadku jednak nie 
chodziło o ideę miasta kreatywnego. Gdańsk osią swojej aplikacji i starań 
o ESK uczynił dziedzictwo Solidarności6. Tyle tylko, że dziedzictwo to 
zostało sprowadzone przede wszystkim do idei wolności, pomijając niemal 
zupełnie robotnicze tradycje ruchu społecznego Solidarność. W Gdańsku, 
podobnie jak w opisywanych powyżej miastach, konkurs rozbudził energię 
społeczną i zainteresowanie miastem, ale pomijanie robotniczego dzie-
dzictwa miasta spotkało się z krytyką. Dla gdańskich respondentów miało 
znaczenie to, że równolegle ze staraniami o ESK dokonywał się proces 
niszczenia przemysłowego dziedzictwa miasta, które musiało ustępować 
miejsca nowym inwestycjom:

Trzeba też powiedzieć o zmianach negatywnych, mnie to bardzo boli, tak jak 
z dnia na dzień budowano wspaniałe estakady wokół Gdańska, tak z dnia na 
dzień niszczała stocznia i to jest taki straszy paradoks, że to jest tak ważne 
miejsce, symboliczne dla tożsamości tego miasta i zostało tak opuszczone, tak 
zepsute (GD02).

Tam był pomysł (w aplikacji) oparcia tego na dziedzictwie Solidarności i to było 
oczywiste, ale jednocześnie i dobre, bo to mogło być skuteczne. Ale to się jednak 
okazało, że to było sprzeczne z innymi działaniami miasta, takimi przestrzen-
nymi zwłaszcza. Akurat wtedy zniszczono stocznię, poprzez przeprowadzenie 
przez nią trasy szybkiego ruchu, i to zresztą osoby oceniające ten projekt to 
zresztą powiedziały (GD02).

Przedstawione przykłady pokazują, że tworzone nowe miejskie narra-
cje, aby stawały się ramami odniesienia dla miejskich tożsamości, muszą 
sięgać do lokalnych zasobów i specyfiki miasta. Modne hasła reklamowe 
nie stworzą tożsamości miasta jeśli nie będą powiązane z jego dziedzic-
twem. Co więcej, im bardziej strategie marketingowe odbiegają od lokalnej 

6 Szczegółowa analiza aplikacji znajduje się w Aneksie w rozdziałach „Gdańsk: 
Wolność kultury. Kultura wolności” oraz „Gdańsk – aksjologiczny dyskurs o wolności”.
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specyfiki, tym bardziej przyczyniają się do osłabiania lokalnych tożsa-
mości. Co jednak istotne, badania, które przeprowadzaliśmy kilka lat od 
zakończenia konkursu na ESK pokazały, że osoby odpowiedzialne obecnie 
za kształtowanie lokalnych polityk kulturalnych w pełni zdają sobie z tego 
sprawę. Konkurs na ESK stawał się swoistym poligonem doświadczalnym 
na polu praktyk w kształtowaniu tożsamości miast. Nigdy wcześniej ta 
kwestia nie była tak szeroko dyskutowana, nie było też dobrych przykła-
dów i doświadczeń. Ten cenny kapitał w postaci praktycznej nauki – jak 
pobudzać procesy kształtujące miejskie tożsamości – procentuje dziś, kie-
dy dyskurs imitacyjnej modernizacji jest wyraźnie przełamywany, na rzecz 
odkrywania i dowartościowania własnych zasobów.

Drugim mechanizmem, dzięki któremu nowe miejskie narracje wy-
pracowywane w trakcie konkursu na ESK zaistniały w szerszym dyskursie 
publicznym, była zmieniająca się rola kultury i sztuki w przestrzeni miej-
skiej. W tym przypadku konkurs na ESK miał prawdziwie rewolucyjne 
znaczenie, przyczyniając się do urefleksyjnienia sfery kultury w miastach. 
Dotychczasowy brak takiej refleksyjności sprawiał, że samorządową sferę 
kultury można było pod pewnymi względami porównać do systemów 
autopojetycznych (Luhmann 1996), które charakteryzują się zamykaniem 
na zewnętrzne otoczenie i brakiem potrzeby autorefleksji. Tak rozumiane 
instytucje kultury były raczej zorientowane na tworzenie i reproduko-
wanie symbolicznych granic oddzielających świat „wysokiej” kultury, 
od miejskiego świata profanum, codziennych doświadczeń i interakcji. 
W rezultacie tego instytucje takie często funkcjonowały na zasadzie izo-
lowanych wysp, w niewielkim stopniu przyczyniając się do tworzenia 
lokalnych tożsamości, nie pobudzały do działań wspólnotowych. Jed-
nym z wymiernych efektów starań konkursowych stało się przełamanie 
dyskursu, w ramach którego rolę kultury w mieście postrzegano przede 
wszystkich w kontekście sfery „wysokiej”, odświętnej. W tradycyjnej de-
bacie o kulturze ukształtował się stereotypowy podział na tzw. kulturę 
wysoką (elitarną, odświętną) i niską (plebejską, codzienną). Na poziomie 
dyskursu dobrze oddaje to potoczne sformułowanie opisujące uczestnic-
two w kulturze: „iść się odchamić”, co wskazuje, że uczestnictwo w kultu-
rze sprowadzane było do roli swoistego rytuału oczyszczającego, którego 
aspirujący mieszkaniec miasta powinien dokonywać raz na jakiś czas, aby 
potwierdzić swój status społeczny.
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Dotychczasowe badania prowadzone nad kompetencjami kulturowy-
mi Polaków i uczestnictwem w kulturze potwierdzają elitarny charakter 
kultury, i co za tym idzie, jej alienację z codziennego życia mieszkańców 
miast. Zdaniem socjologa Marka Krajewskiego kultura kojarzy się Pola-
kom przede wszystkim z tym, co w pewien sposób sakralne i wyjątkowe, 
niedostępne dla wszystkich i ustanawiające pewien partykularny ideał 
życia społecznego (Krajewski 2014: 309). Takie myślenie o kulturze miało 
daleko idące konsekwencje, stymulujące proces zamykania się czy wręcz 
alienowania się kultury instytucjonalnej z miejskiego otoczenia. Kultu-
ra finansowana ze środków publicznych, co zrozumiałe, musi podlegać 
ewaluacji. Problem jednak w tym, że tak jak podkreślał Tomasz Szlen-
dak, jedynie udział w przedsięwzięciach proponowanych w budynkach 
z czerwoną, instytucjonalną tablicą na frontonach miał szansę trafić pod 
lupę badaczy. Statystyka kultury była do niedawna „przyklejona” (bardzo 
mocnym klejem uznawanych wartości) do elitarnej, oświeceniowej wizji 
podziału kultury na wysoką i niską, co powodowało, że pewne formy 
uczestnictwa były z tych statystyk po prostu wyłączone. Jego zdaniem, 
badania nad uczestnictwem w kulturze, tak definiowanym, pomijały za-
zwyczaj – przynajmniej do połowy pierwszej dekady XXI wieku – to 
wszystko, co ludzie „praktykują” w obiegach niekomercyjnych, w domach 
i u znajomych. Nie brały pod uwagę wszystkiego tego, co za aktywność 
kulturalną uważają sami respondenci, na przykład całej sfery pozain-
stytucjonalnej czy „nieoficjalnie” praktykowanej popkultury. Oficjalne 
statystyki kultury, za sprawą tak definiowanego uczestnictwa, pomijały 
aktywne formy kontaktu z wytworami kultury, pomijały twórczość ama-
torską, pomijały niezorganizowane, oddolne i spontaniczne formy uczest-
nictwa (Szlendak 2014: 141). Narzędzia stosowane do takich statystyk 
i ewaluacji często nie wychwytywały faktycznych praktyk kulturalnych, 
także dlatego, że sami respondenci wskutek dominacji dyskursu „kultury 
wysokiej” nie mieli świadomości, że uczestniczą w kulturze. Odnosząc 
się do metaforyki molierowskiego pana Jourdain, który nie wiedział, że 
mówi prozą, tak respondenci wypełniający różne kwestionariusze często 
nie mieli świadomości, że obcują z kulturą. Przykładowo, miasta takie 
jak Gdańsk, Łódź czy Katowice, słyną ze znakomitych murali tworzonych 
na elewacjach zwykłych bloków i kamienic. Mieszkańcy miast obcują 
z nimi na co dzień, ale tradycyjnie rozumiane uczestnictwo w kulturze 
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wymagałoby w tym przypadku formalnego przekroczenia progu zinsty-
tucjonalizowanej galerii sztuki. To prowadzi do kształtowania się przeko-
nania, że kultura nie odgrywa większej roli w życiu codziennym. Barbara 
Fatyga, opierając się na oficjalnych danych dotyczących uczestnictwa 
w kulturze, pisała: 

(...) kontakt z tzw. kulturą i/lub sztuką [podkreślenia autorki]: jako jedna 
z pięciu najważniejszych w życiu wartości został wymieniony przez 0,7% 
badanych, a i to przez NIKOGO na pierwszym miejscu. Osoby z wykształ-
ceniem wyższym wskazały tę wartość dopiero na 20. miejscu, a mieszkańcy 
największych miast na 23. Co oznacza, że kontakt z kulturą i sztuką nie 
jest już elementem wykształcenia, ani też elementem miejskości. Wynik ten 
można uznać również za cenzurkę wystawioną programom edukacji kultu-
ralnej, ale też za przyczynek do dyskusji o niepewnym miejscu tradycyjnie 
rozumianej kultury i sztuki w życiu współczesnych Polaków (Fatyga 2014: 58).

Procesy wyzwolone w trakcie konkursu na ESK przyczyniły się do 
zmiany tego dyskursu w kilku wymiarach. Po pierwsze, staraniom o ESK 
towarzyszył intensywny proces autodiagnozy i autorefleksji na temat kon-
dycji i roli kultury miejskiej, który przejawiał się między innymi w upo-
wszechnianiu badań nad stanem i rolą kultury w mieście. Przykładowo, 
w przypadku Szczecina badania: Co z tą kulturą? Raport z badania eksplo-
racyjnego stanu kultury w Szczecinie (Fiternicka-Gorzko, Gorzko, Czubara 
2010), zlecone przez lokalną instytucję przygotowującą aplikację ESK, 
były pierwszymi tego typu badaniami w historii miasta. Pozwoliło to na 
diagnozowanie kluczowych problemów związanych z funkcjonowanie 
kultury i jej roli w procesie miastotwórczym:

W wyniku tych aktywności, która wcześniej nie była praktykowana, to insty-
tucja tak mocno wpłynęła na życie kulturalne w mieście, że instytucja zleciła 
własne badania na temat kultury w mieście. My zaprezentowaliśmy tę pu-
blikację na sesji rady miasta. Z badań wynikało, że przeciętny mieszkaniec 
Szczecina uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych raz w roku i są to Dni 
Morza (śmiech) (SZ03).

Badania nad uczestnictwem w  kulturze stają się coraz częstszym 
standardem dla miejskich samorządów, w czym duża, choć oczywiście 
niewyłączna, zasługa konkursu na ESK. Nadal jednak ważnymi pozostają 
dwa pytania: na ile badania takie stają się inspiracją dla korekty lokalnych 
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polityk kulturalnych7, a na ile wykorzystywane są w celach czysto mar-
ketingowych, oraz pytanie o ich długofalowe i niezależne finansowanie. 
W przypadku finansowania takich badań jedynie przez instytucje samo-
rządowe, pozostaje niebezpieczeństwo zależności klientelistycznych ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. Na obydwa problemy zwracała uwa-
gę większość respondentów, niezależnie od miasta, co wskazywałoby, że 
mamy do czynienia z problemem systemowym:

Badania powinny być na większą skalę, a nagle się okazało, że nie ma pienię-
dzy. Poza tym wie Pani, politycy przecież nie przepadają za taką bezstronną 
ewaluacją, ponieważ nigdy nie wiedzą, co na końcu wyjdzie, więc nie jest to 
nadmiernie popularna kwestia. We Wrocławiu zrobiono ważny krok. Myśmy 
wcześniej robili badania nie tylko o kulturze, ale taką diagnozę społeczną na 
dużej próbie – 5 tysięcy ludzi i stamtąd mieliśmy ciekawe dane na temat tego, 
jak ludzie żyją i czego oczekują – może to będzie kontynuowane, ale to są rzeczy 
kosztowne i często stawiane na końcu (WR09).

Po drugie, sfera communitas, w której funkcjonowały zespoły przygo-
towujące aplikacje konkursowe, pozwalała na przyciąganie artystów i ani-
matorów kultury z tych sfer, które dotychczas wymykały się tradycyjnym 
klasyfikacjom „kultury wysokiej.” W efekcie do szerszego publicznego 
obiegu zaczęły docierać te sfery sztuki, które dotychczas funkcjonowały 
poza głównym nurtem, zwłaszcza takie jak: dizajn, teatr alternatywny, 
street art. Było to o tylko istotne, że to właśnie w tych obszarach sztuki 
w najciekawszy sposób przepracowywano lokalne tożsamości, tam stawia-
no pytania o miejskość i wypracowywano nowe miejskie narracje:

[Urzędnicy] Na pewno bardziej się otworzyli na różne działania. Np. w moim 
przypadku street artu, kwestia malowania po murach na początku to była zu-
pełna blokada ze strony urzędu miasta, ale tak po wielu rozmowach udało nam 
się wiele rzeczy zrobić. Przechodziliśmy taki proces, od działań prostych, takich 
estetyzujących, po działania trudniejsze, krytyczne, gdzie urzędnicy nie bali się 
np. tego, że powstanie mural Łukasza Surowca, który będzie mocno krytyczny 
do sytuacji strajków górniczych, które wówczas były, i dużo tego typu działań. 
Więc na pewno, czegoś się urzędnicy uczyli, także prezydent, który, brzydko 
mówiąc, zawsze był postrzegany jako taki sołtys, co wie wszystko najlepiej, 

7 Szczegółowa analiza polityki miejskich w kontekście konkursu na ESK przed-
stawiona będzie w rozdziale „Polityka kulturalna miast w świetle konkursu na ESK”. 
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też musiał się otworzyć na tę wizję Marka Zielińskiego i to jest super, że wtedy 
Marek miał pełną niezależność. Urzędnicy nie wtrącali się w to, bo zobaczyli, 
że Marek i ludzie z nim współpracujący lepiej się na tym znają i lepiej będzie 
dla aplikacji, jak się nie będę wtrącać. (...) Dizajn jest tego przykładem. Mamy 
tu bardzo przyzwoite, a nawet więcej niż przyzwoite ASP, które wychowuje 
bardzo dobrych grafików i dizajnerów. To był prawdziwy wybuch, jest tyle ludzi 
odwołujących się do lokalnych korzeni, a tak poza dizajnem jest też architektura 
(...). Powstała taka książka „Nowi Ślązacy. Miasto. Design. Tożsamość”, to jest 
praca doktorska wydana na ASP, to są wywiady z osobami, które przy okazji 
ESK zaczęły działać, więc fajnie pokazuje zmianę pokoleniową. No ta tożsamość 
dzisiaj, to na pewno ludzie bardziej się identyfikują z Katowicami, niż to było 
wcześniej. Powiększa się grupa takich ludzi odpowiedzialnych, którzy chcą brać 
odpowiedzialność za miasto i nie chcą stąd wyjeżdżać (KA03).

Artyści zresztą też często wychodzą do przestrzeni miasta i głównie to są mura-
le. Jest cały taki szlak. Dzielnice zaniedbane stają się obiektem zainteresowania 
artystów, w jednej z takich dzielnic powstał fajny mural „Twarze mieszkańców” 
(LU03).

Ogromną pracę w coś takiego wkładał zespół Teatru Nowego, oni od lat organi-
zowali spotkania z lokalnymi artystami, zamawiali scenariusze z lokalnymi ar-
tystami, mniej lub bardziej udane, ale to było bezprecedensowe. Świętej pamięci 
Jaskóła miał świadomość, że to miasto potrzebuje tekstów kultury, pisanych 
z wewnątrz. Teraz Teatr Powszechny realizuje sztukę „Tango Łódź”, która mi 
osobiście się nie podoba, ale to jest sztuka o Łodzi, o strajkach robotniczych. 
To widać, że jest takie namnożenie tych tekstów w ostatnich latach, że nawet 
znajomy teatrolog narzeka, że wszystko tylko o Łodzi i on ma już dosyć (ŁÓ02).

Co raz więcej ludzi nauczyło się robić takie gry miejskie, które wzmacniają taką 
refleksję o mieście. Bardzo mi się podoba ostatnio taka sztuka teatralną z Teatru 
Współczesnego „Śpiew szczerbatych mew”, świetne, takie niuanse wyciągnięte 
z życia miasta. Więc ten nurt u nas jest, tym bardziej, że on jest wsparty nie 
tylko literaturą piękną, ale też wspomnieniową, historyczną, nawet są działy 
w księgarniach, gdzie można znaleźć stoiska tylko o Szczecinie (SZ03).

Konkurs na ESK, w dużej mierze dzięki specyfice samych zespołów 
przygotowujących aplikację, legitymizował alternatywne sfery kultury, 
pozwalając tym samym, aby nowe miejskie narracje tworzone w tych sfe-
rach, trafiały do szerszego obiegu:

Narracje miejskie
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ESK i to, co się działo później, wprowadziło ferment, który pośrednio oddziały-
wał na odbiorców, pojawiło się mnóstwo nowych odbiorców kultury. Pojawiły 
się ciekawe badania dotyczące uczestnictwa w kulturze, gdzie wyniki były bar-
dzo ciekawe, okazało się, że ta oficjalna kultura która pochłania 90% budżetu 
ma niewielką publiczność, że ludzie uczestniczą w kulturze na różne sposoby, 
w niszach, że największy potencjał tkwi tam, gdzie zapaleńcom udaje się stwo-
rzyć taką mikrospołeczność, a z tym nie potrafią poradzić sobie imprezy trady-
cyjne. W Poznaniu to się zbiegło z ruchami miejskimi, oddolną działalnością 
NGO’s, wybuch życia klubowego, idealna synergia, wszyscy chcieli razem coś 
robić i wokół tego byli ludzie (PO04).

Wprowadzenie do głównego nurtu alternatywnych dziedzin sztuki nie 
oznacza bynajmniej, że tradycyjne dziedziny tracą swoją moc kształtowa-
nia lokalnych tożsamości. Nazwiska uznanych twórców, ich dzieła, szkoły 
artystyczne, ważne słynne instytucje artystyczne, orkiestry – to wszystko 
wpływa na poczucie lokalnej dumy:

Są artyści wybitni utożsamiani ze Śląskiem: gdzie się ktoś urodził, gdzie osiadł. 
Ważna jest wtedy też identyfikacja dokonań artystycznych. Dodatkowo waloru 
dodaje, że taka wybitna osoba jest ze Śląska. Wtedy nie jest przypisana do 
danego miejsca, miasta, ale po prostu do Śląska. Są osoby, które nie wyrastały 
ze Śląska, ale takie, które tu kończyły studia i zaczynały karierę, całe swo-
je zawodowe i twórcze życie spędziły w Katowicach i są bardzo utożsamiane 
z Katowicami. Jeśli ktoś ma trochę większe pojęcie o muzyce, historii muzyki, 
o zdarzeniach i ludziach, to powie, że Kilar i Górecki są z Katowic, a nie ze 
Śląska. Natomiast Rojek, Twardoch są ze Śląska (KA07).

Jeśli chodzi o literaturę, to powstało sporo książek pisanych po śląsku, np. taka 
seria kryminałów o komisarzu Hanusiku, to były trzy książki i to były pierw-
sze kryminał pisane po śląsku. Powstała książka o śląskiej kuchni, takie różne 
śląskie słowniki, wydawane przez taką markę Gryfnie, która promuje śląską 
godkę. To zaczęło być obecne i godka przestała być wstydem w używaniu, mło-
dzi ludzie nie znają jej tak perfekcyjne jak starsze pokolenie, ale używają jej 
na ulicach, wstawiają pojedyncze słowa. Ja pamiętam na początku studiów, 
jak ktoś mówił godką, to nie był powód do dumy, a teraz się zmienia (KA03).

Tworzenie nowych miejskich narracji pozwoliło na przełamywanie 
dotychczasowego dyskurs myślenia o kulturze jako odświętnym sacrum, 
co dobrze obrazuje następująca wypowiedź:



99

Te zmiany, które są najbardziej dostrzegalne dla mieszkańców, to udało się 
wprowadzić kulturę do przestrzeni publicznej, tego wcześniej nie było, a od 
czasów ESK mieszkańcy się przyzwyczaili do tego, że ta kultura stała się takim 
codziennym elementem życia miasta i ona jest obecna, i w życiu mieszkańców 
i w tkance miasta. Wydaje mi się też, że zmieniło się prezentowanie kultury 
w prasie, jak popatrzymy na nagłówki to jest na headlinach, a kiedyś tego nie 
było, więc medialnie znaczenie kultury znacznie w Gdańsku wzrosło (GD02).

Kultura zyskała szersze, prospołeczne znaczenie, co przełożyło się 
na poczucie większej odpowiedzialności mieszkańców za miasto, wzrost 
świadomości swojej podmiotowości:

Wzrosła świadomość miejsca. Dziś ludzie myślą szerzej. Miejskość jest ważna 
i wypływa z pogłębionej świadomości miejsca: mieszkania, pracy, korzystania 
z dóbr miejskich, sklepów. Kiedyś było tak, że każdy chciał mieć mieszkanie, 
pracę... Mam zapewniony byt i tyle. O tym, kto i jak spędza czas mało się 
mówiło. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Ta inna strona, czyli jak spędzać czas, 
jak rozwijać swoje zainteresowania, staje się pomału wartością równoważną. 
Komunikacja miejska, dostęp do szkół, przedszkoli, żłobków, korzystanie z ofert 
kulturalnej. Ludzie mają większe wymagania. I słusznie. Idziemy do przodu 
i oczekujemy też większego zadowolenia w odbiorze kultury (KA05).

Wydaje się, że proces ESK uruchomił większą identyfikacje mieszkańców ze 
swoim miastem. Zostało dostrzeżone, że za miasto nie odpowiadają tylko urzęd-
nicy, ale może być ono wspólnym dobrem. Taka zmiana w upodmiotowieniu 
mieszkańców nie zaszła wszędzie, stąd też i rozczarowanie, że nic się nie zmie-
niło lub że zmiana nie jest ewidentna. Mieszkańcy nie czują się zaproszeni 
do zarządzania swoim miastem. Tam, gdzie poczuli się zaproszeni, lepiej, czy 
w bardziej pozytywnym świetle ustawiło relację: samorząd–mieszkańcy lub 
pozwoliło to na kształtowanie zjawiska współodpowiedzialności za to, jakie 
miasto ma być i w jakim mieście chcemy żyć (KA07).

W efekcie mieszkańcy miasta poczuli się coraz bardziej podmiotem 
procesów miejskich, potrafią też skuteczniej artykułować swoje potrzeby:

Jest świadomość tego, że to co jest naszym wspólnym dobrem, to trzeba o to 
walczyć. To jest właśnie miejskość. Jest większa otwartość na mieszkańców, jest 
więcej wydarzeń, które się dzieją na mieście. Dziś się z tym już nie dyskutuje, 
że mamy prawo do przestrzeni, że te działania są wspólne, to się łączy też 
z dyskusjami o transporcie. Np. kwestia fontanny na placu Dąbrowskiego. Po-
stawiona parę lat temu ma być zlikwidowana. Ten projekt powstał bez kontaktu 

Narracje miejskie
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z mieszkańcami, narzucony z góry. W sierpniu odbyły się konsultacje społeczne. 
Ona się ludziom nie podoba, oni jej nie chcą, jest niefunkcjonalna, staje się taką 
wystawką, nic tam się nie da zrobić. Poza tym budzi niechęć kształtem, przy-
pomina wielką waginę. Nie podoba się estetycznie, ale główny zarzut był taki, 
że ona w tym miejscu nie pełni żadnej funkcji, zakłóca charakter tego placu, 
przez to jest on nie do wykorzystania. Władza przyjęła argumenty i w tym 
momencie projekt będzie zmieniony (ŁÓ08).

To nie jest tylko specyfika Gdańska, ale większości mieszkańców miast. To się 
przejawia w zdecydowanie większym poczuciu sprawczości w mieście, odpowie-
dzialności za miasto, wiary, że ma się wpływ na miasto we wszelkich projektach, 
które dotyczą mieszkańców – czego jednym z efektów jest budżet partycypacyj-
ny. Myślenie o estetyce miasta, o prawie do korzystania z miasta – to jest to. Na 
pewno w dużym stopniu to też ESK uruchamiało (GD05).

Wzmacnianie podmiotowości przekłada się też na rozwój sieci insty-
tucji w społecznościach lokalnych, osiedlowych. O ile na ten stan rzeczy 
wpływ mają niewątpliwie też inne czynniki, o tyle w przypadku Wro-
cławia, realizującego program ESK, ten związek jest zauważalny przez 
respondentów, zwłaszcza reprezentujących sferę instytucjonalną:

Jesteśmy chyba jednym z liderów w Polsce, jeśli chodzi o sieci klubów seniora, 
sieci osiedlowe. To jest gęste środowisko, ono jest wciągnięte w całą operację 
bycia ESK i z tego wychodzą bardzo sympatyczne rzeczy. To znaczy ESK jest dla 
tej sieci – liczącej setki podmiotów w mieście (ok. 70 samych klubów seniora), 
osiedlowe plus inicjatywy szkolne, pozaszkolne – istotnym paliwem (WR10).

Zastanawiamy się, jak kulturę zbliżyć do własnego mieszkańca... To się dzieje, 
bo tworzą się w tej chwili lokalne ośrodki kultury, które mają swoje zadania: być 
nie tylko z tradycją, ale też być takim centrum społecznym. To się odbywa na 
Nadodrzu poprzez ulokowanie tam organizacji pozarządowych, które dostały 
takie zadanie: robicie kulturę, ale macie to spróbować zrobić razem z miesz-
kańcami. To się odbywa i z całą pewnością będzie kontynuowane (WR09).

Wszystkie te czynniki sprawiły, że kultura zaczęła odgrywać rolę mia-
stotwórczą, przyczyniając się do budowania kapitału społecznego i kształ-
towania tożsamości miast. Wyraźnie zmienił się dotychczasowy dyskurs 
dzielący miejską rzeczywistość na obszar kultury wysokiej i obszaru kul-
tury codziennej. Te dwie sfery zaczęły się wyraźnie przenikać, tworząc 
specyfikę lokalnej kultury miejskiej.
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4. Wizerunek miast

(Paweł Kubicki, Joanna Orzechowska-Wacławska)

Jedną z  najważniejszych teorii socjologicznych dotyczących procesu 
konstruowania tożsamości jest koncepcja tzw. jaźni odzwierciedlonej/
refleksyjnej (looking-glass self), która została wypracowana przez Char-
lesa Hortona Cooleya na gruncie amerykańskiej psychologii społecznej. 
Zakłada ona, że jednostki budują swoją tożsamość na podstawie tego, 
jak sądzą, że postrzegają ich inni. W tej koncepcji „inny” ma znaczenie 
fundamentalne, przy czym nie chodzi tu o to, jakie są jego rzeczywiste 
oceny. „Inny” funkcjonuje na zasadzie metaforycznego lustra, w którym 
jednostka się przegląda. Tożsamość, zgodnie z tą koncepcją, konstruowana 
jest w relacji do owego „innego”, i wymaga umiejętności interpretacji jego 
zachowań i dużej refleksyjności.

Choć, jak pisaliśmy wcześniej, miasto nie jest bytem antropomorficz-
nym, a więc nie jest zdolne do refleksyjnej samoanalizy, w jego przestrzeni 
funkcjonują jednostki-aktorzy społeczni, którzy go tworzą. Pozwala to na 
odniesienie teorii dotyczących konstruowania tożsamości, w tym także 
opisywanej tu koncepcji jaźni odzwierciedlonej do badania tożsamości 
miasta. „Innym” będą w tym przypadku mieszkańcy innych miast, wszy-
scy ci aktorzy społeczni, którzy sytuują się na zewnątrz. Tożsamość mia-
sta analizowana zgodnie z tą koncepcją nie będzie zatem nastawiona na 
autodiagnozę i autorefleksję (jak w przypadku analizowanych wcześniej 
narracji miejskich), lecz odniesie się do zewnętrznego wizerunku miasta 
widzianego oczyma jego mieszkańców. Mówiąc inaczej, chodzi o to, jak – 
zdaniem mieszkańców miasta – jest ono postrzegane na zewnątrz.

Warto zauważyć, że takie ujęcie tożsamości jest różne nie tylko od 
omawianej do tej pory perspektywy, która wymagała skoncentrowania się 
na sobie i pewnego wytworzenia opowieści o sobie (narracji o mieście), 
ale też znacząco różni się od tego, co zwykle rozumie się pod pojęciem 
badania wizerunku miasta. To ostatnie bowiem odwołuje się do oceny 
dokonywanej przez podmioty zewnętrzne, co znaczy, że zasadniczym 
pytaniem jest to, jak miasto postrzegane jest przez swoje otoczenie ze-
wnętrzne, a więc przez mieszkańców innych miast.

Wizerunek miast
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W przypadku przeprowadzonych przez nas badań opis zewnętrznego 
wizerunku miasta (w tym także opis i analiza marki miasta) nie mieścił 
się w obszarze naszych zainteresowań. Wynikało to zarówno z przyjętej 
metodologii, jak i z tematyki projektu. Wpływ konkursu na ESK na zmia-
nę zewnętrznego obrazu miasta (w domyśle: w oczach innych) mógłby 
być badany właściwie jedynie w stosunku do miasta, które rzeczywiście 
gościło ESK, a i to wymagałoby przyjęcia dłuższej perspektywy czasowej. 
Inną natomiast kwestią jest badanie postrzegania zewnętrznego wizerunku 
miasta przez jego mieszkańców. Tutaj – biorąc pod uwagę różnorodność 
inicjatyw prowadzonych w ramach starań o ESK – jak najbardziej możliwe 
(i zasadne) jest analizowanie percepcji mieszkańców co do tego, jak ich 
miasto widziane jest na zewnątrz.

Przyjąwszy taką perspektywę, możemy zauważyć, że właściwie we 
wszystkich badanych przez nas miastach respondenci zwracali uwagę na 
poprawę wizerunku ich miast na zewnątrz, która dokonała się w ostatnich 
latach. Zdaniem większości było to konsekwencją (pośrednią lub bezpo-
średnią) konkursu na ESK. Wynika to z faktu, że konkurs na ESK, jak 
wspominaliśmy, przyczynił się do „otwierania oczu” na własne zasoby, 
przy czym skala tego była różna. Dla przykładu w Szczecinie, gdzie idea 
konkursu na ESK nie była wprzęgnięta w oficjalne strategie marketingowe, 
respondenci nie wiązali zmiany wizerunkowej miasta z samym konkursem:

[Szczecin] na zewnątrz kojarzy się jako miasto, które się bardzo prężnie roz-
wija i to nie tylko, że powstają tu nowe budynki, ale to, że one są wypełnione 
pomysłami, pracą ludzi. Uczestniczę w takich spotkaniach na rzecz przyszłości 
Berlina, gdzie liderzy od transportu, kultury, szkolnictwa i wielu rzeczy spoty-
kają się z liderami w Szczecinie, aby prowadzić dialog. Wynikiem tego ma być 
lepsza komunikacja pomiędzy miastami, może w końcu stworzenie nowej linii 
kolejowej, to jest proces. Ale sam fakt, że Berlin zaczął myśleć poważnie o Szcze-
cinie, to znaczy, że to miasto jest zauważalne, że może stać się partnerem. 
Wcześniej może były takie rozmowy, ale chyba nie na takim poziomie, tak że 
Szczecin zmienił swój wizerunek, na zewnątrz dobrze się już mówi o Szczecinie. 
Kiedyś zespoły z Polski tu nie przyjeżdżały, wiem, bo mam kontakt z artystami, 
teraz przejeżdżają i to też dzięki temu że jest infrastruktura np. filharmonia 
i mówią wszyscy, że Szczecin się bardzo mocno zmienił, że to inne miasto, niż 
oni pamiętali. W samym Szczecinie zaczyna się powracać do tego, że Szczecin 
w PRL był oknem na Zachód i to też zmiana myślenia (SZ07).
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W przypadku Łodzi natomiast, gdzie konkurs na ESK przyczynił się 
do radykalnej zmiany spojrzenia na miasto przez samych mieszkańców, 
respondenci mieli świadomość, że siła stereotypu narzuconego miastu 
z zewnątrz jest wciąż silna:

Chyba nie, dlatego że te starania o ESK skończyły się jednak porażką (...). Z ło-
dzianami jest tak, że jak tylko wyjeżdżają z miasta to natychmiast źle mówią 
o mieście, zwłaszcza jak się przeprowadzają do Warszawy, żeby usprawiedliwić 
swój wybór. Więc o Łodzi generalnie się źle mówiło i ESK tego nie zmieniło. 
Teraz mam wrażenie, że jest trochę lepiej, ale bym nie przesadzał. Zwłaszcza 
ludzie, którzy nigdy tu nie byli to mają negatywne opinie, że to taki Wałbrzych, 
że depresja, że puste lotnisko, gdzie łatwo dostać w łeb, gdzie jest antysemityzm. 
Ten wizerunek się zmienia, w momencie, jak ktoś tu trafi, i spędzi trochę czasu. 
Ale to nie ESK była tego przyczyną, ale działania późniejsze, choć często reali-
zowane przez ludzi związanych z ESK (ŁÓ04).

Zwracano jednak uwagę na dokonującą się stopniowo zmianę wizerunku 
miasta, choć niekoniecznie bezpośrednio jest ona powiązana z samym 
konkursem na ESK:

Moim zdaniem rozdział ESK jest w Łodzi zamknięty i teraz my się staramy 
o małe EXPO 2022 i te działania rewitalizacyjne są taką siłą napędową. I to 
co się zdarzyło dzięki nowym inwestycjom, remontom, wchodzeniu nowych 
inwestorów, takich jak np. OFF Piotrkowska i tworzeniu takich miejsc hipster-
skich, promowanie takiego slow life... Ale to też się wiąże z tym, że pojawiają 
się pieniądze w mieście, niż z ESK. Ten okres który się wydarzył między apli-
kacją a 2016 rokiem, to bardzo dużo się wydarzyło. Jeśli chodzi o wizerunek, 
to takim ważnym momentem była kampania „Łódź pozdrawia”, gdzie Łódź 
była przedstawiana jako takie miejsce slow life, takie miejsce do fajnego życia 
i ja to tak odczuwam, że to się faktycznie dzieje i parę osób z innych miast mi 
mówiło, że to takie fajne, sympatyczne, ale też autentyczne (ŁÓ01).

Spośród analizowanych przez nas miast w najmniejszym stopniu 
udział w konkursie wpłynął na zmianę wizerunku tych ośrodków, które 
już wcześniej były miastami rozpoznawalnym i posiadały wyróżniającą je 
na zewnątrz charakterystykę. Dobrym przykładem jest tu Gdańsk.

Wydaje mi się, że Gdańsk miał zawsze silną markę, także za granicą. Może nie 
samo słowo Gdańsk, ale hasła Wałęsa, Solidarność, to były hasła, które były 
bardzo rozpoznawalne. Mam takie poczucie, że jest jednym z 4–5 najlepiej 
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rozpoznawalnych miast polskich; po Krakowie, Wrocławiu, Warszawie. Ale nie 
kojarzył się za bardzo z kulturą, więc to mogłoby być zmianą, ale nie wiem, czy 
tak jest, czy dziś się kojarzy w innych miastach z kulturą (GD01).

To mogło w czymś tam pomóc, coś ruszyć, ale moim zdaniem to nie był klu-
czowy czynnik. Przynajmniej moi znajomi spoza Gdańska, tak jak go identy-
fikowali przed, tak go identyfikują po. Może to miało jakiś wpływ na tych, co 
o Gdańsku nic nie wiedzieli (GD03).

Wydaje mi się, że bardziej wśród mieszkańców, niż na zewnątrz. (...) Z uwagi na 
wizerunek Gdańska związany bardzo silnie z tym dziedzictwem współczesnym, 
nie do końca udało się to zmienić. Z drugiej strony – ponieważ prowadzimy 
takie badania, dotyczące wizerunku Gdańska – widzimy zmianę dotyczącą 
tego, że miasto jest postrzegane jako takie, które ma dzisiaj bogatsza ofertę, 
mocniejsze instytucje, przebijające się projekty (GD05).

Mi się tutaj miesza, czy to jest moje życzenie, czy faktycznie tak jest, ale Gdańsk 
z pewnością został w pewien sposób przywrócony jako miasto niewyobcowa-
ne i nie tylko jako przestrzeń produkująca elity władzy, tylko też jako młode 
i aktywne kulturalnie obszary. Bardzo dużym obciążeniem była w Gdańsku 
polityka. Politycy byli tutaj nieobecni. To przejęcie demokratycznością, które 
występuje w Gdańsku jest często niesamowite. Chciałoby się, żeby prezydent 
walnął pięścią i komuś kazał (GD07).

Dotyczyło to także Wrocławia, który już przed konkursem posiadał 
ugruntowany wizerunek zewnętrzny. W dużej mierze było to konsekwen-
cją prowadzonych na rzecz Wrocławia intensywnych działań marketingo-
wych, co do potrzeby których zdania są podzielone.

Wszyscy moi znajomi spoza Wrocławia podkreślają, że Wrocław jest bardzo 
dobry marketingowo, ale ludzie we Wrocławiu mają już tego trochę dość. Za 
dużo środków idzie na promocję, promocja zawsze mija się z rzeczywistością, 
ale tu odbiór jest taki, że ten rozdźwięk jest już zbyt duży. Ludzi we Wrocławiu 
często irytuje taka promocja (WR02).

Natomiast według osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku Wro-
cławia, takie działania są wciąż konieczne:

Miasto staje się coraz bardziej międzynarodowe, przyjeżdżają ludzie do pra-
cy z północnych Włoch oraz z Niemiec. Jest rozpoznawalne. Ilość przewod-
ników wirtualnych i drukowanych w 2016 roku – tam jest bardzo dużo na 
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temat Wrocławia. Warszawa jest najbardziej rozpoznawalna, bo jest stolicą. 
Bez wątpienia jeszcze bardziej, a może tak samo jest rozpoznawalny Kraków. 
Jest wspaniałym miastem, a na dodatek ma wszystko: Wawel, Papieża, Wie-
liczkę... Kraków jest rozpoznawalny na mapie międzynarodowej. Gdańsk, bo 
ma historię Solidarności, morze i Westerplatte. Na naszych oczach odbywa się 
wpisywanie Wrocławia w mapę świata. To jest niezwykle silne, to się dokonuje 
galopująco. ESK pozwoliła nam się podnieść skokowo (WR10).

Wrocław zyskał taką mocną identyfikację zewnętrzną, jako mocny ośrodek 
kultury i to kultury europejskiej, bo jesteśmy też zauważani w Europie – wie-
my o tym. Jest zupełnie niebywała ilość materiałów prasowych i relacji z tych 
wydarzeń, które się odbyły we Wrocławiu i w polskich mediach, europejskich, 
a nawet światowych. To na pewno wpłynie na markę miasta. Widzimy to po 
zwiększonym ruchu turystycznym. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców Wro-
cławia, to ja mam nadzieję, że tak, choć najtrudniej być prorokiem we własnym 
kraju. I tutaj trwa bardzo zawiła i ostra dyskusja w lokalnych mediach, gdzie 
podłożem jest moim zdaniem czysta polityka. Powiem tak: lokalne media ro-
bią bardzo niewiele, aby wrocławianie byli dumni z tego, że mieszkają w ESK. 
I w związku z tym powstaje takie wrażenie, że tak nie jest. Są robione badania 
i one nam to pokażą, bo tak, to zostajemy na łasce własnej intuicji. Ja mam 
wrażenie, że jednak wielu mieszkańców jest z tego dumnych (WR09).

W największym stopniu wpływ konkursu na ESK na wizerunek miasta 
widoczny jest w tych miastach, które do tej pory uchodziły za peryferyj-
ne, niemające zbyt dużo do zaoferowania. Dobrze ilustrują to przykłady 
Lublina i Katowic:

Pamiętam, jak kiedyś spotykałam kogoś np. we Wrocławiu i mówię, że jestem 
z Lublina, to on: „aha, to takie miasto koło Ryk”, bo on kiedyś był w tych Rykach 
i zapamiętał, że Lublin jest niedaleko. Mało kto wiedział, gdzie jest Lublin. 
A teraz jak się tylko powie, że się jest z Lublina, to: „ale super, ale ci zazdroszczę, 
tam się podobno tak świetnie żyje i takie fajne miasto, tyle się u was dzieje”. 
Naprawdę dużo się zmieniło i jak tak byśmy dostali to ESK... (LU01).

Kiedy starliśmy się o ESK miasto zmieniło swój sposób mówienia o Lubli-
nie, reklamowania się na zewnątrz i suma tych działań sprawiła, że Lublin 
na pewno zmienił swój obraz wśród ludzi spoza Lublina i to bardzo widać. 
Zwiększyła się np. liczba turystów, którzy tu przyjeżdżają, z jaką opinią stąd 
wyjeżdżają, to nie tylko moi znajomi o tym mówią, tylko nawet zwykłe roz-
mowy w pociągu, które się słyszy. Ostatnio słyszałam, jak mężczyzna mówił 
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przez telefon do swojej żony, że jakie to niezwykłe miasto i nie spodziewał się 
czegoś takiego (LU02).

To było pierwsze przedsięwzięcie, gdzie myśmy faktycznie zaistnieli. Wcześniej 
Lublin kojarzył się z jakimś wschodem Polski B, czasem z Budką Suflera. Były 
różne badania, które pokazywały, że nagle to miasto zostało dostrzeżone. Do-
bre jest to, co się stało potem. Nastąpiło półtorej kadencji takiego gwałtownego 
rozwoju: lotnisko, drogi ekspresowe, wszystkie inwestycje unijne. Dzięki ESK 
Lublin zaistniał, a potem wszyscy zobaczyli, że to się jeszcze gdzieś potwierdza, 
że za tym poszły jeszcze inne działania (LU05).

(...) mamy takie poczucie, że Lublin wcześniej w Polsce nie kojarzył się z niczym. 
W najlepszym wypadku kojarzono go z Budką Suflera, albo Bajm, albo KUL, 
albo trolejbusy (Gdynia i Tychy – w tych miastach jeszcze trolejbusy są), a poza 
tym czarna dziura. Robiliśmy badania z Biurem Marketingu Miasta i miasto 
Lublin zaczęło się kojarzyć z kulturą (LU07).

Udział w ESK zmienił wizerunek miasta Katowice, wiele rzeczy się dobrych 
zdarzyło i miało oddźwięk ogólnopolski i europejski. Rava Blues otrzymywała 
nagrody międzynarodowe. To wszystko uzyskało wzmocnienie. To oczywiście 
nie jest jakiś szaleńczy udział, gdyż generalnie w naszym kraju trudno jest 
pozyskać sponsorów na wydarzenia muzyczne. Ale tutaj wyraźnie widzieliśmy 
pozytywny impuls (KA05).

Zdecydowanie zmienił się wizerunek miasta na zewnątrz i wewnątrz. Fizycz-
nym odzwierciedleniem tego jest ogromna popularność różnych lokalnych ma-
rek, które produkują też kulturę. Przykład „Gryfnie”, czyli firmy odzieżowej 
produkującej koszulki z napisami śląskimi. Tworzą taki funpage promujący 
kulturę śląską, są też obecni na różnych wydarzeniach i ludzie, którzy przyjeż-
dżają tutaj z różnych miast na festiwale czy eventy, kupują te koszulki, kupują 
te ubrania i to jest fajne. Przekłada się to na design czy tam na ubiór i jest takie 
pozytywne nastawienie. Ostatnio słyszałam, że istnieje wiele lokalnych marek, 
które się bardziej sprzedają do innych miast niż u nas, więc jest to odzwiercie-
dlenie popularności. Znam wiele osób z innych miast, które tu przyjeżdżają, bo 
chcą np. iść do Muzeum Śląskiego i widać w ich opiniach bardzo dużo takiego 
pozytywnego odbioru (KA07).
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5. Kapitał społeczny

(Paweł Kubicki)

Kapitał społeczny to termin, który w ostatnich latach stał się niezwykle 
popularny i używany jest w różnych kontekstach. Prostą konsekwencją 
popularności poszczególnych terminów jest to, że stają się one wieloznacz-
ne. Dlatego też, pisząc dalej o kapitale społecznym, w pierwszej kolejności 
należy doprecyzować znaczenie tego określenia. W tradycji socjologicznej 
można wyróżnić dwa sposoby rozumienia kapitału społecznego. Z jednej 
strony to tradycja nawiązująca do prac Pierre’a Bourdieu, zgodnie z którą 
kapitał społeczny przynależy jednostkom i przejawia się w sieci wzajem-
nych powiązań, jakie posiada jednostka, co wykorzystywane jest między 
innymi do budowania pozycji społecznej i zawodowej, osiągania celów 
życiowych (Bourdieu 2005). W drugim przypadku kapitał społeczny jest 
dobrem społecznym, charakterystycznym dla społeczności lokalnych. Tacy 
badacze, jak James Coleman, Robert Putnam czy Francis Fuku yama, zwra-
cali uwagę na charakter i jakość więzi społecznych, umiejętność współpracy 
oraz wzajemne zaufanie. Dla dalszych rozważań szczególnie istotne będzie 
to drugie podejście, wyeksplikowane zwłaszcza w przełomowej publikacji 
Putnama Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych 
Włoszech (1995), gdzie autor udowodnił, że innowacyjność i rozwój są 
w dużej mierze zdeterminowane jakością lokalnego kapitału społecznego 
tworzonego w procesie długiego trwania. Jego zdaniem najlepiej rozwinięte 
regiony północnych Włochy, dzięki specyfice miast handlowych, które od 
wczesnego średniowiecza były włączane w sieci wymiany, stały się kolebką 
idei republikańskich i obywatelskich, co dziś przekłada się między innymi 
na charakterystyczną dla tych regionów innowacyjność. Południe Włoch 
natomiast, zdominowane przez zależności feudalne, wykształciło odmienne 
wzory kulturowe. Na północy Włoch feudalne więzy osobistej podległości 
zostały osłabione, na południu umocnione. Na północy ludzie byli obywa-
telami, na południu poddanymi (Putnam 1995). Podziały, ukształtowane 
setki lat temu, po dziś dzień dzielą społeczeństwo włoskie, determinując 
charakter tożsamości poszczególnych regionów.

Opisane w poprzednim rozdziale procesy historyczne w zdecydowany 
sposób wpłynęły na słabość kapitału społecznego w polskich miastach. 
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Na problem ten zwracali uwagę niemal wszyscy badacze zajmujący się 
tą problematyką, od klasycznej już pracy (Nowak 1979), wprowadzającej 
do słownika socjologicznego pojęcie „próżni socjologicznej”, po badania 
współczesne. Barbara Fatyga, analizując polski system wartości, zwracała 
uwagę, że pod względem kapitału społecznego sytuacja obecna niespecjal-
nie różni się od tej, jaką opisał w swoich badaniach Stefan Nowak w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Świadczy ona o wycofywaniu się z szerszych 
układów społecznych i koncentracji na przeżyciu wraz z najbliższym oto-
czeniem społecznym (Fatyga 2014: 43).

Szlachecko-chłopski wzór kulturowy i „próżnia socjologiczna” sprawi-
ły, że polskie miasta postrzegane były raczej w kategorii sumy prywatnych 
własności a nie dobra wspólnego, gdzie mógłby się rozwijać kapitał spo-
łeczny. Starania o ESK, wyzwalając energię obywatelską, w znaczny sposób 
przyczyniły się do przełamania tego dyskursu. Należy jednak pamiętać, że 
skala tej mobilizacji w poszczególnych miastach była różna. Co szczególnie 
znamienne, największa mobilizacja społeczna nastąpiła w tych miastach, 
które przechodziły szczególnie boleśnie okres transformacji i gdzie symp-
tomy „traumy wielkiej zmiany”: apatia, wycofanie, brak zaufania itp., były 
najwyraźniejsze. Poniżej prezentowane są charakterystyczne wypowiedzi 
z miast, których wizerunek kształtowany w posttransformacyjnym dys-
kursie wskazywał na kryzys tożsamości i apatię społeczną. W miastach 
tych konkurs na ESK pozwolił odkryć i dowartościować lokalne zasoby.

Lublin:

W Lublinie to było jedno wielkie pospolite ruszenie. Zebrało się masę środowisk 
związanych z kulturą. Ja mogę mówić za te środowiska związane z kulturą, 
bo je znam. Ale nie tylko one, myślę, że wielu mieszkańców Lublina, którzy 
wcześniej nie interesowali się kulturą i nic nie robili, to im też na tym bardzo 
zależało (...). Ludzie zaczęli się organizować, zawiązał się komitent SPOKO, nie 
wiem, czy to był oficjalny komitet, ale mniej więcej tak to było. Były spotkania 
różnych środowisk, było zbieranie pomysłów, Miasto uruchomiło taką skrzyn-
kę internetową, gdzie można było te pomyły zostawiać i rzeczywiście bardzo 
wiele osób wysłało takie maile. I to nie były proste, życzeniowe propozycje, 
ale rzeczywiście były to profesjonalne propozycje, za jakie pieniądze to można 
zrobić, jak oni to widzą. To były przeróżne rzeczy, to była masa rzeczy (LU01).

To przeżywanie świadczy o  tym, jak byliśmy bardzo w  to zaangażowani. 
W redakcji przez parę miesięcy codziennie dawaliśmy na jedynce informacje 
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związane z kulturą, zawsze była jakaś osoba, która mówiła, dlaczego jej zda-
niem Lublin powinien zostać ESK. Wszystkie media były w to zaangażowane, 
wszyscy ludzie o tym wiedzieli i myślę, że w mało którym mieście tak bardzo 
zależało ludziom na ESK, jak w Lublinie (LU01).

Sam proces ESK uruchomił czy też zjednoczył sporo takich ugrupowań obywa-
telskich. Ci ludzie wtedy zaczęli czuć, że tworząc coś razem, mają dużo większą 
siłę przebicia. Wszystkie rzeczy związane z budżetem obywatelskim myślę, że 
to jest efekt tej zmiany, która dzieje się od momentu, kiedy zaczęliśmy się strać 
o ESK. Ale to także kwestia podpatrywania tego, jak to się dzieje w innych 
miastach, szukania nowych możliwości. To widać taką chęć zmieniania rze-
czywistości wokół siebie. Ja mam wrażenie, że ludzie w Lublinie czują, że te 
działania społeczne, kulturalne, to jest duża machina napędowa, to jest sposób 
zmieniania świata wokół siebie, nie chcę mówić, że jedyna skuteczna, ale jedna 
ze skuteczniejszych, bo w Lublinie nie mamy jakiś wielkich biznesów i tę lukę 
wypełnia kultura, otwiera wiele drzwi związanych z jakością życia (LU02).

Łódź:

To się zrobiła taka Sprawa, to była taka wielka łódzka Sprawa. Z mojej per-
spektywy było tak, że Łódź była takim trochę przegranym miastem, nie miała 
pomysłu na siebie, oczywiście po upadku przemysłu i tym, że ludzie stracili 
nadzieję. Ja pamiętam opowieść moich rodziców, którzy byli studentami po-
litechniki – włókiennictwa, 300 osób na roku, tętniące życiem wielkie miasto 
i byli przekonani, że w takim mieście będą wychowywać swoje dzieci, a tu się 
okazało, że jest obrót o 180 stopni. Ludzie byli zdezorientowani i zrezygnowa-
ni, nie wiedzieli co robić i to był dobry grunt pod to, żeby dać tę ideę i ta idea 
sprawiła, że wszyscy uwierzyli w to, że to jest to i że teraz się uda i był taki 
duży ruch mieszkańców, zwłaszcza ludzi z sektora kultury, którzy to nakręcili 
PR-owo (...) Właśnie siła ludzi, mieszkańców, tej wiary, tego że ludzie byli na-
prawdę w zaangażowani, ludzie wychodzili z domów, grupowali się, brali udział 
w piknikach i bardzo tego chcieli, chcieli być włączeni w te działania (ŁÓ01).

Dla mnie te zmiany są gigantyczne, a po ESK to jest ten stuprocentowy wzrost 
zaangażowania, to jest mnóstwo inicjatyw oddolnych, często pro publico bono 
(ŁÓ05).

Katowice:

Nasz wniosek, w przeciwieństwie do wniosku wrocławskiego, nie był pisany 
przez 3–4 osoby zamknięte i odizolowane od środowiska, nasz był pisany na 
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ulicach, w kawiarniach, z ludźmi, którzy tę kulturę tu współtworzyli, czuli się 
za ten wniosek odpowiedzialni i w związku z tym bardziej się angażowali. To 
była bardzo duża grupa (KA03).

I jak był ten finał ESK, to na Mariackiej był tłum ludzi, oni przyszli sami 
z siebie. Miasto ustawił telebimy, a ludzie przyszli i czekali, kto wygra. We 
Wrocławiu to trzeba było podobno zrobić spęd na taką imprezę (KA01).

Podobne, choć na mniejszą skalę, zaangażowanie społeczne towa-
rzyszyło konkursowi w Szczecinie i Gdańsku. Także w przypadku tych 
miast wskazywano na wyjątkową rolę konkursu, jako punktu zwrotnego, 
stwarzającego nową płaszczyznę do działań wspólnotowych, której do tej 
pory wyraźnie brakowało.

Według respondenta ze Szczecina, zaangażowanego w prace nad apli-
kacją ESK, konkurs:

W pewnym sensie był takim punktem zwrotnym, no bo czegoś takiego wcześniej 
nie było w Szczecinie, nie było instytucji opartej o aktywność ludzi, którzy nie 
są profesjonalnie zatrudnieni w instytucjach kultury, a tu faktycznie można 
było przyjść pogadać, zrealizować te mikrogranty (SZ03).

Podobnie konkurs na ESK zapamiętali respondenci z Gdańska:

Mogę mieć w moich wypowiedziach różne perspektywy, ale to jest punkt wspól-
ny, niezależnie czy patrzę na to jako organizator, jako mieszkaniec, czy jako 
konsument i twórca kultury, to był taki moment, że zostało uruchomione takie 
pospolite ruszenie, że to była kwestia emocjonalna, dla wielu artystów, organi-
zatorów kultury czy polityków w mieście (GD02).

Dodatkowo, w przypadku Gdańska, konkurs na ESK dał podatny 
grunt dla tzw. efektu EURO. Z czterech polskich miast goszczących turniej 
Gdańsk w wymiarze społeczno-kulturowym najwięcej skorzystał na orga-
nizacji EURO 2012, które odbywało się rok po zakończeniu konkursu na 
ESK. Respondenci zwracali uwagę, że od tego czasu datuje się intensywny 
rozwój życia towarzyskiego w kawiarniach, restauracjach itp., a mieszkań-
cy zaczęli patrzeć innymi oczami na swoje miasto. O ile wielkie imprezy 
sportowe doczekały się już gruntownej i w dużej mierze uzasadnionej 
krytyki, o tyle w przypadku Gdańska EURO 2012 trafiło na odpowiedni 
kontekst, związany w dużej mierze z procesami wywołanymi konkursem 
na ESK, czego przykładem są poniższe wypowiedzi:
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Na ile jest to ściśle powiązane z ESK to nie wiem, bo tu w 2012 było EURO i to 
był naprawdę świetny czas w Gdańsku, ten stopień utożsamiania się z miastem, 
i gościnności, my mieliśmy to szczęście, że u nas głównie gościli Irlandczycy 
i Hiszpanie, co sprawiło, że to miasto naprawdę fajnie wtedy żyło (GD01).

Dwie rzeczy się na to nałożyły: z jednej strony starania o ESK, a z drugiej 
dużo ważniejsze z perspektywy regionu EURO 2012, co dało większy zastrzyk 
rozwojowy regionowi (GD04).

Charakterystyczną prawidłowością zaobserwowaną w trakcie badań było 
to, że w przypadku miast, które w miarę bezboleśnie przeszły okres transfor-
macji i do konkursu o ESK przystępowały w glorii miast sukcesu, konkurs ten 
nie wywołał aż tak silnej mobilizacji społecznej. Znamienny jest tu zwłaszcza 
przykład Wrocławia, który ostatecznie okazał się być zwycięzcą. Wypowiedzi 
wrocławskich respondentów wskazują, że zaangażowanie społeczne w czasie 
konkursu na ESK miało raczej charakter elitarny, a nie masowy:

Mieszkańcy nie bardzo byli świadomi tego całego procesu starania się o ESK. 
Pomimo że były organizowane takie różne fora, to ich uczestnikami były te 
same osoby, twórcy, osoby, które się w tym środowisku bardzo mocno obracają. 
Rzadko kiedy mieszkańcy sami (WR06).

Tylko dlatego wiedziałem, że taka aplikacja powstaje, bo byłem działaczem ru-
chów miejskich. Nie sądzę, że na tym etapie większość obywateli miała wiedzę, 
że taka aplikacja powstaje. Nie przypominam sobie żadnych otwartych wezwań 
do tworzenia tej aplikacji (WR02).

Konkurs na ESK nie okazał się katalizatorem wyzwalającym maso-
wą energię społeczną, gdyż ta była już wyzwolona. We Wrocławiu do-
świadczeniem pokoleniowym, przekładającym się na masową mobilizację 
społeczną, była powódź w 1997 roku. W tym też czasie we Wrocławiu 
uruchomione zostały intensywne procesy związane z kształtowaniem toż-
samości lokalnej, rekonstrukcją pamięci miasta i budowaniem kapitału 
społecznego (Sitek 1997; Pluta, Żuk 2006; Kubicki 2010b). Powódź okazała 
się doświadczeniem pokoleniowym, gdyż wydarzyła się w specyficznym 
momencie rozwoju miasta. We Wrocławiu po 1945 roku było kilka wy-
darzeń, które mobilizowały mieszkańców i potencjalnie stwarzały dobre 
warunki do wytwarzania wspólnotowych więzi społecznych, takich jak na 
przykład epidemia ospy w 1963 roku czy działalność, wyjątkowo silnej we 
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Wrocławiu, opozycji demokratycznej z lat osiemdziesiątych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wrocławskiego fenomenu Pomarańczowej Alterna-
tywy. Wydarzenia te jednak nie przełożyły się na budowanie silnych więzi 
społecznych w obrębie całego miasta, zwłaszcza zaś na przełamywanie 
traumy obcości poniemieckiego dziedzictwa. Kontekst, w jakim się działy, 
nie stwarzał takich możliwości. W przypadku powodzi właśnie kontekst 
miał decydujące znaczenie. Po pierwsze, w mieście dorastało trzecie poko-
lenie migrantów, którzy traktowali już Wrocław jak swoje miasto, nie byli 
obciążeni lękami i traumami, które towarzyszyły pierwszym pokoleniom 
osadników. Po drugie, w nowej rynkowej rzeczywistości, Wrocław zyskał 
nową dynamikę, wchodząc na przełomie milenium w swoją „złotą dekadę”, 
stymulowaną procesem integracji europejskiej (Kubicki 2016: 308–336). 
Nie bez znaczenia jest także to, że władze miasta sprawnie posługujące 
się narzędziami marketingowymi wzmacniały w tym czasie przekonanie 
o wyjątkowości miasta i jego mieszkańców. Od tego czasu rozwijały in-
tensywne kampanie wizerunkowe i stawiały przed miastem ambitne cele. 
O ile na etapie rekonstrukcji tożsamości miasta na przełomie milenium 
takie działania mobilizowały mieszkańców, o tyle z czasem ich recepcja 
stawała się już coraz bardziej ambiwalentna. Na etapie starań o miano ESK 
wrocławianie postrzegali swoje miasto jak jedno z najbardziej europejskich 
polskich miast (Kubicki 2010b). Wyzbyli się kompleksów peryferyjnego, 
postmigracyjnego miasta i zainteresowani byli przede wszystkim podno-
szeniem jakości życia w mieście, rozwijaniem tzw. slow life, a nie walką 
o wielkie wydarzenia, co dobrze oddają słowa jednego z respondentów:

Ten impuls, który wychodził od ruchów miejskich, że budowanie tożsamości 
miasta na wielkich projektach, typu: World Games, stadion, NFM, tworze-
niu dużych wydarzeń, już się skończył. I to jest właśnie takie przekonanie, że 
skończmy już z tym ESK i World Games. O ile ESK budzi jeszcze pozytywne 
skojarzenia, bo z jednej strony to nadmierne wydawanie pieniędzy, z drugiej jest 
ta europejskość, to World Games jest takim typowym przykładem marnowania 
pieniędzy na duże wydarzenia. A teraz jest taki silny ruch, właśnie w kontrze do 
tych dużych imprez stawiając na jakość życia, na małe sprawy np. na osiedlach, 
niewielkie drobne działania w przestrzeni osiedlowej, podwórkowej (WR03).

Podobne spostrzeżenia czyni Mateusz Błaszczak, zwracając uwagę, że 
polityka budowania marki (wizerunku) miasta przez goszczenie dużych 
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wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych praktykowana jest we 
Wrocławiu od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Uwerturą do tych 
działań była organizacja Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w 1989 
roku; ponownie imprezę tę Wrocław gościł w 1995 roku. W 1997 roku odbył 
się tam Kongres Eucharystyczny. Kolejne megaeventy miały już stricte ko-
mercyjno-konsumpcyjny profil. Władze Wrocławia starały się o goszczenie 
Światowej Wystawy EXPO 2010 roku. Po porażce tego projektu, podjęły 
starania (również nieudane) o organizację wystawy tematycznej EXPO 2012. 
Za wielki sukces polityki miejskiej uznano przyznanie Wrocławowi prawa 
do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które odbyły się w roku 
2012. Na fali tego sukcesu lokalne władze podjęły starania o organizację in-
nych dużych imprez sportowych: Europejskich Akademickich Igrzysk Spor-
towych w 2014 roku (przegrana jednym głosem) oraz World Games, które 
mają być organizowane w mieście w 2017 roku. We Wrocławiu odbywały 
się także zawody sportowe w ramach Mistrzostw Europy w Koszykówce 
Mężczyzn w 2009 roku oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
w roku 2014. Wrocławia nie ominęło również zjawisko festiwalizacji. Na 
oficjalnym portalu miejskim wyszczególnione zostały 32 festiwale muzycz-
ne, 11 teatralnych, 4 filmowe, 7 literackich, 13 „interdyscyplinarnych” oraz 
5 festiwali sztuki – w sumie 72 różnej rangi cykliczne imprezy o prowenien-
cji artystycznej (Błaszczak 2015: 43–44). Intensyfikacja wielkich wydarzeń 
i festiwali sprawiła, że konkurs na ESK postrzegany był jako jedno z wielu 
wydarzeń co sprawiło, że w porównaniu do innych miast, gdzie wcześniej 
„nic się nie działo”, mobilizacja społeczna była relatywnie dużo mniejsza:

To były już kolejne starania Wrocławia o kolejne duże wydarzenie o europej-
skiej randze, które miałby się we Wrocławiu odbywać. Szczerze mówiąc, tym 
początkom starań o ESK nie towarzyszył jakiś szczególny entuzjazm, nawet 
nie było takiej zbiorowej wiary, że to się powiedzie, że nam się uda, było takie 
nastawienie: OK prezydent i władze mają niezaspokojone ambicje, to niech 
próbują, ale i tak pewnie nic z tego nie będzie. Mam wrażenie, że taka aura 
temu towarzyszyła (WR05).

Pod pewnym względem podobnie sytuacja wyglądała w Poznaniu, 
gdzie sam konkurs na ESK początkowo nie wywoływał niemal żadnego za-
angażowania społecznego. Stolica Wielkopolski była jedynym z badanych 
miast, które nie powołało formalnego zespołu do spraw ESK, ale wynajęło 
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do tego zewnętrzną firmę PR. Takie działania wskazywałyby, że konkurs 
przez lokalne władze postrzegany był w kategoriach marketingowych, 
gdzie chodzi przede wszystkim o budowanie marki miasta. Do konkursu 
zgłosiły się wszystkie (poza Krakowem) największe miasta Polski. Zatem 
z perspektywy marketingowych strategii budowania marki miasta, Poznań 
pozostając poza konkursem straciłby wizerunkowo. Dlatego też decyzja 
o przystąpieniu Poznania do konkursu została przez środowiska ludzi 
kultury i społeczników przyjęta dość sceptycznie:

Do przygotowania aplikacji wynajęta była agencja zewnętrzna i to było zgodne 
z duchem tego, jak się wówczas zarządzało miastem. Biuro promocji miasta 
pracowało wtedy jak zwykła agencja reklamowa i dlatego wynajęto firmę, która 
miała to przeprowadzić skutecznie, a to nie takie proste się okazało (PO02).

Poprzednia ekipa i cała elita miasta nie spotykała się w teatrach, ale na stadio-
nie piłkarskim na trybunie VIP, tam byli lokalni politycy, biznes i media i taki 
był przekaz co jest ważne. (...) A tu Poznań wpada na taki pomysł (ESK), mnie 
to rozśmieszyło, to było jajco po prostu. Im nie chodziło o kulturę, ale o prestiż, 
kasę (PO08).

Wymogi proceduralne konkursu na EKS wymagały, aby przy opraco-
wywaniu aplikacji konkursowej przeprowadzone zostały szersze konsulta-
cje społeczne. Agencja PR wybrana do opracowania aplikacji konkurso-
wej, musiała zatem przeprowadzić konsultację z lokalnym środowiskiem. 
Konsultacje takie wywołały jednak niezamierzony przez lokalne władze 
efekt. W ich trakcie dokonała się integracja zatomizowanych dotychczas 
środowisk funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze kultury. Podkreś-
lali to wszyscy respondenci zaangażowani w te działania:

Te starania miały ten plus, że wielu ludzi, organizacji poznało się, a wcześniej 
nie wiedzieli o swoim istnieniu, ludzie nauczyli się ze sobą współpracować, ta 
współpraca wyszła poza takie towarzyskie historie. Nastąpiło takie rozpoznanie, 
co się dzieje, ludzie się poznali (PO04).

Operator, który zarządzał tym ESK, prywatna firma której to zlecono, zaprosiła 
nas do takich spotkań, rozmów, paneli do takiego, jak to się modnie mówi think 
tanku. I wybrali kilkanaście osób tak bez żadnego klucza, ale różnych ludzi, 
z różnych środowisk. To, co było w tym najciekawsze to fakt, że myśmy wcześniej 
ze sobą nie rozmawiali (...). Te spotkania były niezwykle interesujące (PO03).
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Kapitał społeczny zbudowany w trakcie prac nad aplikacją stał się 
z czasem zaczynem mobilizacji środowiskowej, mającej na celu reformę 
poznańskiej kultury. Doprowadziło to do zawiązania się Sztabu antykry-
zysowego na rzecz poznańskiej kultury, który zorganizował Poznański 
Kongres Kultury – wydarzeń postrzeganych w kategoriach doświadczenia 
pokoleniowego. Poznańskie doświadczenia z konkursu na ESK można za-
tem opisać jako „zwycięską porażkę”. Ten oksymoron zdążył już na trwałe 
zagościć w języku polskim, i to nie tylko dzięki komentatorom wydarzeń 
sportowych, ostatnio stosowany jest także w dyskursie politycznym. Oka-
zuje się, że można go również wykorzystać do opisu sytuacji wywołanej 
konkursem na ESK. Kandydatura Poznania odpadła już w pierwszym eta-
pie selekcji, co zostało odebrane jako dotkliwa porażka. Jednak z punktu 
widzenia budowania kapitału społecznego i wzmacniania tożsamości lo-
kalnej, została przekuta w sukces. Dotkliwa porażka w prestiżowym kon-
kursie zadziałała mobilizująco na poznańskie środowisko, które uznało, że 
obnażył on systemowe bolączki zarządzania kulturą w mieście i sytuacja 
ta wymaga gruntownej reformy. W tym sensie nieudolne działania kon-
kursowe stały się impulsem dla oddolnej mobilizacji społecznej. Respon-
denci, pytani o przyczyny mobilizacji społecznej po konkursie na ESK, 
odpowiadali w sposób następujący:

Myślę, że wyniki pierwszego etapu. Wtedy wszyscy wiedzieli, że nie jest do-
brze, że kręcimy się trochę w kółko, a teraz dostaliśmy tego potwierdzenie i to 
takie dość mocne, mimo że uważam, że zarówno wtedy, jak i dziś Poznań jest 
w kulturalnej pierwsze lidze, a wtedy zostaliśmy spuszczeni do II, jeśli nie do 
III ligi (PO01).

Zatem jak ogłoszono klęskę ESK, to w kilku środowiskach zaczęły się takie 
koncepcje, że drapał pies to ESK, skoro nam z pomocą czarodziejskiej różdżki 
nie zapewni dobrej kultury, to zacznijmy po poznańsku robić to sami (PO02).

Porażka w tych staraniach o tyle była dobra, że ona zmobilizowała wtedy te 
środowiska oddolne. Te ruchy były różne, oczywiście tam też ugrywano różne 
interesy instytucjonalne i polityczne niestety, czy stety. Ale o tyle to było dobre, że 
wtedy w tym środowisku artystyczno-kulturalnym, które jest tu małe, zrodziła 
się taka potrzeba, żeby coś zmienić. Te staranie pokazały taką nijakość Poznania, 
słabość jego oferty kulturalnej i wtedy pojawiło się mnóstwo chętnych do organi-
zowania kongresu i to jest ten pozytywny efekt tego konkursu na ESK (PO06).
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Taka mobilizacja społeczna możliwa była w dużej mierze dzięki wcześ-
niejszej (niezamierzonej) integracji lokalnych środowisk przy okazji kon-
sultacji aplikacji konkursowej, co oddają słowa jednego z respondentów:

Na tych spotkaniach początkowo dość nieufnie na siebie patrzyliśmy, ale dobór 
tych ludzi to był naprawdę strzał w dziesiątkę. To trwało tak przez cały rok, 
powstało wiele raportów odnośnie stanu kultury w Poznaniu, także tej, która 
wówczas nie była brana pod uwagę, kultury alternatywnej, została zauważo-
na. Wtedy też powstawała komisja dialogu obywatelskiego, która, można tak 
powiedzieć, zajmowała się kruszeniem betonu. Mimo że ten wniosek o ESK 
przepadł zupełnie, to wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy wokół tego, zwłasz-
cza Kongres, który mocno czerpał z tych prac zapoczątkowanych przy okazji 
ESK (PO04).

Jednak środowiska, które zostały zaproszone do konsultacji przy po-
wstającej aplikacji konkursowej, w rzeczywistości nie miały na nią więk-
szego wpływu, co podkreślali wszyscy respondenci zaangażowani w te 
prace:

My nie mieliśmy żadnego wpływu na tę aplikację, dostaliśmy już wydrukowaną 
treść (PO03).

Aplikacja, która został de facto napisana przez firmę PR, nie stała się 
atrakcyjną narracją, która uruchamiałby proces autorefleksji na temat 
lokalnej tożsamości. Została odczytana jako jeden z wielu, a do tego nie-
specjalnie udany, produkt marketingowy:

Pamiętam jedno z pierwszych spotkań, w których uczestniczyłem, na którym 
dyskutowano jak budować tę strategie, uchwycić, co jest charakterystyczne dla 
Poznania. To było dziwne spotkanie, bo agencja, która to przygotowywała 
miała już jakieś pomysły i oni chcieli to przedyskutować (...). Wtedy uważa-
łem, że koncepcja tej strategii jest wymyślona przy biurku, a nie wysłyszana 
i wypatrzona w mieście (...). I ten pomysł z tą agencją, która była poznańsko-
-warszawska, przywiózł człowiek z Warszawy8, który opowiadał jakieś bzdury, 
powielał stereotypy. On nie miał pojęcia o tym, co to jest tutejsze genius loci, 
on przyjeżdżał tu jako gość (...). Ta aplikacja była po prostu źle przygotowana. 

8 Do czerwca 2016 roku istniała strona internetowa poznańskiego ESK 2016, 
gdzie nr telefonu do dyrektora projektu rozpoczyna się warszawskim numerem kie-
runkowym (22): http://www.2016poznan.pl/kontakt,41,1.html [dostęp: 06.06.2016].
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Ale nie chciałbym wyjść na krytyka agencji, nie o to chodzi. Dziwiło mnie to, 
że władze powierzyły to agencji, a nie własnym strukturom czy nie zwołały 
pospolitego ruszenia (PO07).

Ona (aplikacja) była taka rozmyta, że tam nie było jakiś ważnych punktów 
odniesienia, że Poznań się z niczym nie kojarzył, że to takie nijakie miasto, bra-
kowało takich punktów węzłowych. Gdańsk miał swoją stocznię, swoją historię. 
A w Poznaniu też były przecież jakieś historie, ale to nie było zagospodarowane. 
Wstyd się przyznać, ale nic już nie pamiętam z tej aplikacji (PO06).

Taki sposób powstawania aplikacji konkursowej i sama jej zwartość 
stały się jednym z impulsów dla oddolnej mobilizacji społecznej:

Było dużo pretensji i pytań w związku z trybem tworzenia aplikacji, że to był 
zły pomysł, że aplikację robiła firma. I ten boom, który miał później miejsce, 
ten sztab antykryzysowy, był taką odpowiedzią, że to przecież my powinniśmy 
pisać tę aplikację, a nie firmy (PO05).

W przypadku Poznania to nie sam konkurs na ESK był wydarzeniem 
pokoleniowym, ale to co działo się po nim: Sztab antykryzysowy na rzecz 
poznańskiej kultury i Poznański Kongres Kultury. Respondenci podkreś-
lali, że było to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii 
Poznania, łączące różne środowiska, które z różnych powodów nie mogły 
się wcześniej integrować:

Ja powiem tak, ten kongres był bardzo ważnym doświadczeniem, zgromadził 
środowisko poznańskie niemal w całości, od tych, którzy pojmują kulturę jeszcze 
rodem z PRL, po tych, dla których jest ona narzędziem promocji, przez dzia-
łaczy preferujących oddolność. Tematyka tych 6 grup była niezwykle istotna, 
sprowadzała się do zasadniczego pytania, jak ma wyglądać nowoczesna in-
stytucja kultury. Kongres miał ogromne znaczenie dla tych, którzy przy nim 
pracowali, dla ich samorozwoju, autorefleksji. Jeśli pytamy o to, jak wpłynął 
na zarządzanie kulturą, to bezpośrednio trudno jest je znaleźć, natomiast na 
poziomie świadomości miało to ogromny wpływ (PO03).

Spontaniczna i bardzo intensywna integracja lokalnych środowisk, 
która nastąpiła po okresie atomizacji okresu transformacji sprawiła, że 
niektórzy respondenci przyrównywali ten czas do okresu eksplozji oddol-
nego kapitału społecznego okresu pierwszej Solidarności:

Kapitał społeczny
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Sztab był taki oddolny, został zawiązany nocy w Meskalinie, tam była trochę 
taka atmosfera powrotu do lat osiemdziesiątych (PO05).

Skuteczność poznańskich działań wynikała ze świadomości, jak 
ważne jest tworzenie procedur pozwalających przekuwać idee i emocje 
oddolnego ruchu społecznego na konkretne polityki. Sztab antykryzyso-
wy powstawał spontanicznie, dzięki energii liderów społecznych, jednak 
jego działania zostały poddane od samych początków proceduralnemu 
rygorowi:

Jak to określiła moja koleżanka; myślałam, że będziemy robić powstanie wiel-
kopolskie, a my znowu robimy listopadowe. Ale w sztabie była wartość nie-
zwykła, szczególnie procedury. To jest określenie, którego się nie lubi, ale to, że 
wszystko musi być podawane do publicznej wiadomości, po każdym spotkaniu 
muszą być notatki, że należy zapraszać każdego, kto ma na to ochotę. To 
jest zasługa przede wszystkim jednej osoby – Marcina Mackiewicza, który 
to wszystko uporządkował, który w tę proceduralną stronę, jak mu niektórzy 
zarzucali, wprowadził korporacyjne metody pracy, ale okazało się, że miał 
rację (PO03).

Oddolny ruch społeczny w istotny sposób wpływał na zmianę dys-
kursu: myślenia o wzajemnych powiązaniach miasta i kultury. Jednak 
funkcjonowanie poza oficjalnymi strukturami sprawiło, że potencjał re-
formistyczny był mocno ograniczony. Cytowana poniżej wypowiedź jed-
nego z respondentów w modelowy wręcz sposób pokazuje, jak wytrąca się 
oddolny kapitał społeczny w zderzeniu z biurokratyczną strukturą, która 
nie jest zainteresowana reformowaniem się:

I tu kwestia reakcji władzy: okazało się, że takie ciało społeczne, które nie 
jest wpisane w prawną strukturę samorządu nie może funkcjonować w żaden 
sposób, jeśli nie spotka się z dobrą wolą zarządzających. Jeśli oni chcą z tego 
korzystać, to skorzystają. A ówczesny prezydent od kultury bardzo łatwo nas 
rozegrał dwiema metodami. Po pierwsze reprezentatywnością, mimo że była 
to hiperreprezentatywna rada, to on zawsze znalazł środowiska, które nie są 
tam reprezentowane, i np. mówił: „no to ja muszę zapytać jeszcze związek 
fotografów, nie jesteście jedyni” itp. A po drugie, to zarzucenie pracą. My pra-
cowaliśmy społecznie, to oni nas zarzucali pracą, prosili nas o jakieś ekspertyzy, 
to my pracowaliśmy, np. pytali nas jak zorganizować takie biuro festiwalowe 
na wzór krakowskiego, no to my pracowaliśmy, burze mózgów, kontakty i tak 
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ze trzy miesiące, a po trzech miesiącach prezydent mówi, że temat nie jest już 
ważny. Więc cała energia idzie w diabły (PO03).

Niemniej jednak w dłuższej perspektywie, opisywane działania przy-
niosły istotne zmiany dla lokalnej sfery społeczno-kulturowej, ale też po-
litycznej. To, co okazało się największym sukcesem tych działań, to nie 
doraźne zmiany dotyczące polityki kulturalnej miasta, ale zmiana dys-
kursu, tworzenie nowych ram odniesienia. Dzięki temu Poznań zyskał 
zupełnie nową dynamikę:

Myślę, że teraz mamy taki okres, który trwa od jakiś 3 lat, 2,5 może. On się 
wiąże także z przetasowaniem na poznańskiej scenie politycznej i tym, że uro-
sły w siłę ruchy miejskie. To, że ludzie zaczęli się zrzeszać, zaczęli dyskutować 
o mieście, a część z tych osób, które inicjowały takie dyskusje jest obecnie na 
eksponowanych stanowiska w urzędzie miasta i można do nich zaliczyć pre-
zydenta i dwóch wiceprezydentów, którzy wywodzą się z ruchów miejskich. 
W najpełniejszy sposób ta debata dzieje się od 1,5 roku, ale to oczywiście nie 
zdarzyło się z dnia na dzień (PO01).

Wyzwolony kapitał społeczny i zmiana dyskursu stały się jednymi 
z ważniejszych czynników, które doprowadziły do istotnych zmian, czego 
jednym z przykładów jest wygrana Jacka Jaśkowiaka w wyborach prezy-
denckich w 2014 roku, okrzyknięta jedną z największych niespodzianek 
wyborów samorządowych. Poznań, który przez długie lata wypracowywał 
sobie autostereotyp „miasta zasłoniętych firanek”, w opinii części respon-
dentów staje się obecnie jednym z najbardziej progresywnych polskich 
miast – „Wolnym Miastem Poznań”.

W pewnym sensie podobnie wyglądała sytuacja w  Łodzi. Także 
i w tym mieście porażka w konkursie na ESK została uznana za spekta-
kularną klęskę. Jednak w przeciwieństwie do Poznania, aplikacja konkur-
sowa pisana była tam oddolnie, dzięki ogromnej mobilizacji społecznej:

Cały pomysł na to jak ma powstawać ESK powstawał podczas niezliczonych 
dyskusji, warsztatów, więc ta aplikacja nie ma jednego autora, tylko jest to 
aplikacja napisana przez animatorów kultury, ludzi NGO, ludzi z instytucji 
kultury i przez takie osoby co cały czas przewijały się w takim życiu społeczno-
-kulturalnym miasta, nie wiem, czy można je nazwać elitami, ale pewnie tak, 
ale raczej to takie grono aktywnych obywateli. Więc to wszystko powstawało 
oddolnie, to miało ogromną wartości (ŁÓ03).
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Dlatego też porażka miasta w staraniach o ESK była odbierana jako 
porażka całego środowiska:

Pod tym względem ta sytuacja jest odmienna od tej, jaka wystąpiła w Gdańsku, 
gdzie był bardzo fajny zespół zajmujący się ESK i na bazie tego zespołu miasto 
postanowiło zbudować Instytut Kultury Miejskiej, który realizuje założenia 
aplikacji i tam to zostało zachowane. U nas skończyło się na tym, że ekipa 
odpowiedzialna za aplikację została postawiona w roli kozła ofiarnego; zarzu-
cono, że nie wszystko było profesjonalne, że rozdmuchane były marzenia, że 
porywaliśmy się z motyką na słońce (ŁÓ02).

Jednak kapitał społeczny wyzwolony podczas starań o ESK okazał 
się trwałym zasobem, nie bazował tylko i wyłącznie na krótkotrwałych 
emocjach:

Po takim początkowym kryzysie, zaraz po ogłoszeniu naszej porażki i szuka-
niu winnych, to jednak została w ludziach taka chęć do wspólnych działań 
i myślę, że pokłosiem tych starań o ESK są ludzie, którzy chcą coś zmieniać. 
Czy te zmiany są dobre czy nie, to już inna sprawa i nie mnie oceniać. Ale tej 
aktywności nie odmawiam (ŁÓ04).

Integracja środowisk, które dzięki staraniom o ESK poczuły się pod-
miotem procesów społecznych, doprowadziła – podobnie jak w Pozna-
niu – do Regionalnego Kongresu Kultury. Jednym z istotnych doświadczeń 
tego Kongresu była autodiagnoza roli, jaką powinna odgrywać kultura 
w procesie kształtowania tożsamości lokalnej. W przypadku Łodzi inten-
sywne, ale często chaotyczne próby szukania nowych narracji mających 
przełamać negatywny stereotyp miasta w kryzysie prowadziły niejedno-
krotnie do działań imitacyjnych. Zastępowanie robotniczego dziedzictwa 
narracjami mieszczańskimi czy kreatywnymi nie tworzyło atrakcyjnych 
ram odniesienia dla mieszkańców, którym trudno się było z takim war-
tościami identyfikować:

Ta energia uzbierana w trakcie ESK, ten kapitał społeczny, który rzeczywiście 
został wytworzony, coś trzeba było z nim zrobić, jakoś to przekuć. (...) Pozostał 
kapitał społeczny i ludzie z kompetencjami, ale to się nie zgrywało i pomysłem, 
co z tym zrobić, był Regionalny Kongres Kultury, który dał nam pewną dia-
gnozę. Na przykład okazało się, że w Łodzi nie jest potrzebna kultura, która 
reprodukuje wzory kultury mieszczańskiej z XIX wieku, one są potrzebne i mają 
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swoją publiczność, ale nie są w stanie być prorozwojowe, nie są w stanie pójść 
dalej, zdobyć nową publiczność (ŁÓ06).

Na zupełnie przeciwnym biegunie znalazł się Szczecin. To skrajny 
przykład, gdzie wyzwolony dzięki staraniom o ESK kapitał społeczny 
został niemal zupełnie zaprzepaszczony. Ze wszystkich badanych miast 
właśnie w Szczecinie proces ubiegania się o ESK miał najbardziej od-
dolny, obywatelski charakter. Najczęściej sam pomysł o włączenie się do 
konkursu wychodził od władz samorządowych, natomiast w przypadku 
Szczecina wyszedł on od jednej z aktywistek, która zmobilizowała lokalne 
środowiska, co ostatecznie pozwoliło przekonać do tej idei władze miasta:

Moim zdaniem największym atutem było to, że była to inicjatywa obywatel-
ska. Ona zrodził się w głowie jednej osoby, która tym zaraziła 22 instytucje, 
poprzez te pomysły i później decyzję Rady Miasta zapadła decyzja, że Szczecin 
kandyduje (SZ03).

Oddolny charakter sprawiał, że instytucja przygotowująca aplikacje 
ESK stała się swoistym inkubatorem aktywności obywatelskiej:

ESK przyciągnęło różnych ludzi, którzy dowiedzieli się o sobie. Instytucja ESK 
dawała takie mikrogranty po kilka tysięcy na projekty i część z nich dalej współ-
pracuje. Ja nie mogę powiedzieć, że nic się nie zdarzyło dobrego. Ale ta energia, 
która się obudziła, fakt, spadła do 10%, ale ilu ludzi się zaangażowało, pokazało 
że można. ESK pozwoliło ludziom uwierzyć, że można (SZ04).

Tworzenie przestrzeni dla aktywności obywatelskiej, a także przeła-
mywanie fatalistycznego dyskursu, było niezwykle cennym doświadcze-
niem w Szczecinie. Miasto, z uwagi na swoją postmigracyjną historię, 
wciąż zmagało się z problemem swojej tożsamości i cierpiało na wyraźny 
deficyt kapitału społecznego. Problemy te pojawiały się w niemal każdej 
wypowiedzi respondentów:

To jest konsekwencja tej historii naszej, to że przyjechaliśmy z różnych zakąt-
ków, przede wszystkich ze środowisk wiejskich. Z Wrocławiem było inaczej, 
tam przyjechali profesorowie, docenci i nikt nie robił obciachu, bo wszyscy się 
znali. A tu był taki mit, że tu Kresy przyjechały, a to nie prawda, bo jedynie 
jakieś 20% ludzi z Kresów tu przyjechało, ale też każdy przyjeżdżał z innego 
regionu, nikt się nie znał. Tu nie przyjeżdżały całe środowiska, ale indywidu-
alnie, i do tego głównie niepiśmienna wieś. Mniej więcej wyglądało to tak. Tu 
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nikt nie myślał o budowaniu, ciągle bano się, że Niemcy wejdą. Tu przyjechali 
tacy młodzi, ambitni, ale z myślą żeby tylko myśleć o sobie i to przetrwało, to 
było przekazywane w wychowaniu. To takie robotniczo-cinkciarskie miasto, 
kształtujące mit miasta morskiego, a to jest mit (...). W Polsce generalnie jest 
problem z brakiem zaufania, a u nas tu to jest już zupełny dramat, i co jest 
najgorsze nikt na to nie reaguje (SZ02).

Potwierdzały to także badania realizowane na zamówienie zespołu 
przygotowującego szczecińską aplikację ESK w 2010 roku.

Jedną z konkluzji raportu badawczego było to, że w Szczecinie ukształ-
tował się negatywny dyskurs, tworzony przez sześć typów retoryki, które 
przenikają się i wzajemnie warunkują. Są to: retoryka braku tożsamości; 
retoryka prowincjonalności, opuszczenia; retoryka braku wielkomiejsko-
ści; retoryka słabości i alienacji zaplecza społecznego; retoryka braku ukie-
runkowania przestrzeni miejskiej; retoryka niemożności organizacyjnej 
(Fiternicka-Gorzko, Gorzko, Czubara 2010: 28–34). Starania o ESK dawały 
pełne podstawy do tworzenia mitu początku dla obywatelskiego Szczecina, 
jednak ostatecznie nie udało się go stworzyć. Decyzje lokalnych władz, 
podejmowane po przegranej, zaprzepaściły szanse na wykorzystanie ka-
pitału społecznego wyzwolonego dzięki konkursowi. Instytucja Szczecin 
2016, która koordynowała prace zespołu przygotowującego aplikację ESK 
została rozwiązana, a rozpoczęty proces integracji i autodiagnozy lokal-
nych środowisk nie doczekał się kontynuacji. Z wielu podobnych wypo-
wiedzi, dwie prezentowane poniżej dobrze opisują sytuację, jaka nastąpiła 
po przegranym konkursie w Szczecinie:

No zabrakło takiego wstrząsu, takiego zredefiniowania nas, szkoda, że tego nie 
było, bo mogliśmy coś realnie zmienić. (...) Z naszym ESK, mówiąc językiem 
morskim, nie było takiego uderzania w dno, ten statek został wpuszczony w cie-
śninę, wywrócił się na burtę i zardzewiał. Tu wszystko poszło zbyt letnio. Kiedy 
zrobiono tę diagnozę9, to zabrakło takiego walnięcia pięścią w stół, żeby zrobić 
dyskusję, czy to była zła diagnoza, bo ankiety były źle przeprowadzone, czy to 
jednak daje do myślenia (SZ05).

Najsmutniejsze było to, co się zdarzyło po. Instytucja kosztowała 400 tys., a więc 
niewiele. Instytucja powstała na bazie budynków, które się uwolniły, a które 

9 Chodzi o wspomniane powyżej badania nad stanem szczecińskiej kultury.
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wymagały gospodarza i jeden z nich przejęło ESK. I dzisiaj ten jeden budy-
nek, piękny, marnieje, a drugi mniej piękny udało się zachować, bo było tam 
wiele organizacji i trudno było je wyrzucić, więc miasto zrobiło tam Inkubator 
Kultury i to był pomysł ludzi ESK, żeby było takie miejsce dla różnych ludzi, 
wolnych strzelców, którzy będą mogli przyjść. Efektem ESK jest Inkubator, choć 
nie w takiej formie jak kiedyś. Ja pamiętam bardzo dobrze to spotkanie, przy-
szedł prezydent, przyszło kilkadziesiąt organizacji i dużo ludzi niezrzeszonych, 
którzy przyszli najkrócej mówiąc, aby prosić wiceprezydenta, żeby nie zamykał 
instytucji ESK. (...) To była bolesna sprawa, to było takie ucinanie skrzydeł, 
ludzie przestali w to wierzyć, to była ogromna szansa, aby złapać wiatr w żagle, 
to naprawdę była ogromna potencja (SZ04).

W większości miast kandydujących o miano ESK kapitał społeczny 
tworzony w czasie konkursu został zachowany, i to zarówno w wymiarze 
instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym. Modelowym przykładem 
okazał się Gdańsk, gdzie zespół przygotowujący aplikację konkursową 
został przemianowany na Instytut Kultury Miejskiej (IKM). Działalność 
IKM, ukierunkowana głównie na wzmacnianie tożsamości lokalnej, była 
przez gdańskich respondentów powszechnie doceniana:

Bezpośrednim przełożeniem tej aplikacji było to, że ekipa która to realizowała 
później, została zinstytucjonalizowane i powstał Instytut Kultury Miejskiej. 
To jest instytucja podlegająca miastu, realizująca miejskie projekty. Mieli kil-
ka bardzo, ale bardzo ciekawych projektów, trochę przeniesionych z praktyk 
podpatrzonych w innym miastach. To trochę przesunęło kulturę w myśleniu 
urzędników, którzy mają coraz bardziej większą świadomość wagi kultury, 
coraz bardziej świadomie o tym rozmawiają (GD01).

Było przyspieszenie, bo powstał ten mechanizm w postaci Instytutu Kultury 
Miejskiej, zresztą nie tylko on, bo ważne było jeszcze biuro rewitalizacji. Ale 
ten mechanizm pomógł zdecydowanie mieszkańcom i to widać zdecydowanie, 
zwłaszcza na Dolnym Mieście, gdzie IKM potrafiło sprawnie pomóc maleń-
kiemu stowarzyszeniu, które to potrafiło całkowicie zmienić obraz tej dzielnicy 
w oczach mieszkańców, coraz więcej ludzi się tam sprowadza, do dzielnicy, 
która uważana była za nieistniejąca, także tam te działania widać (GD03).

Dzięki ESK i dzięki IKM zachowano większość ludzi, którzy tam pracowali, 
oprócz dużych flagowych imprez, które kontynuuje, IKM inspiruje i współorga-
nizuje wiele wydarzeń lokalnych, jak spacery po dzielnicach, promuje wydarze-
nia w skali lokalnej. Niewiele jeśli chodzi o skalę działalność, ale dotyczą wielu 
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miejsc. Ja nie pamiętam takiej skali wcześniej (...) IKM pokazuje też miasto, 
wyciągając ich z takiego stricte turystycznego wizerunku i widzę, że mieszkańcy 
są zainteresowani takim odkrywaniem miasta. Ale mówimy tu o skali mikro, 
to nie są spektakularne wydarzenia. I to jest to, co pozostało po ESK, bo to 
było ważnym elementem aplikacji i IKM przykłada się do tego, żeby odkrywać 
kulturę i tożsamość tego miasta i zyskuje coraz większe grono ludzi, którzy są 
tym zainteresowani (GD04).

Instytucjonalizacja kapitału społecznego, jak w  przypadku IKM 
w Gdańsku, była raczej wyjątkiem, co nie oznacza, że został on zmarno-
wany. Najczęściej przejawiał się w pozainstytucjonalnych formach, charak-
terystycznych dla działań nieformalnych ruchów społecznych. Mieszkań-
cy miast, którzy dzięki staraniom o ESK zaczęli inaczej patrzeć na swoje 
miasto, poczuli się też podmiotem procesów dziejących się w mieście. 
Dobrym tego przykładem może być historia z Katowic, gdzie mieszkań-
cy masowo zaprotestowali przeciwko anachronicznym planom remontu 
jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta, co lokalny dziennikarz 
tłumaczył w ten sposób:

Po doświadczeniu ESK dla urzędników jasnym powinno być, że mieszkańcy 
nie chcą mieć brzydkiego miasta. I to zachowanie mieszkańców ul. Kościuszki, 
którzy miastu narobili koło pióra. To był dla miasta porażka PR, a właśnie 
siła ESK; my mieszkamy w centrum miasta, więc chcemy mieć zieleń, ławki, 
przejścia dla pieszych, bo to jest nasze miasto – taki był przekaz od mieszkań-
ców. I moim zdaniem to jest zasługa ESK, bo kilka lat temu, jak by tak wylali 
asfalt, to nikt by słowa nie powiedział, bo równy i nowy, to by było takie proste, 
śląskie; jest dobrze, a jak nie jest dobrze, to tak musi być. Nie, teraz już nie ma 
na to zgody. Myślę, że teraz ludzie bardziej zwracają uwagę, jak wygląda ich 
miasto. To taka kultura, nie chcę powiedzieć dnia codziennego, ale wydaje mi 
się, że ludzie po tym ESK chcą bardzie używać miasta, bardziej gdzieś pójść, 
spotkać się (KA01).

Szczegółowy proces instytucjonalizowania kapitału społecznego oraz 
zmian w sferze polityk kulturalnych w poszczególnych miastach będzie 
opisywany w kolejnym rozdziale.
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IV

POLITYKA KULTURALNA MIAST 
W ŚWIETLE KONKURSU NA ESK

(Bożena Gierat-Bieroń, Paweł Kubicki)

W europejskiej tradycji ustrojowej polityka kulturalna leży w gestii pań-
stwa oraz przedstawicieli trój- lub czterostopniowej władzy samorządowej. 
Jej zasady określają konstytucje oraz odpowiednie ustawy parlamentarne. 
Polityka kulturalna miasta jest częścią polityk kulturalnych samorządów, 
podobnie jak polityka kulturalna województw. Samorządy nie działają 
w próżni, ale są wyrazem ładu instytucjonalnego oraz wieloletnich proce-
sów decentralizacji kompetencji i zadań. Najważniejszą ustawą regulująca 
działalność kulturalną w Polsce jest Ustawa o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z jej późniejszy-
mi zmianami1. Zgodnie z tą ustawą minister sprawuje funkcję mecenatu 
państwa wobec podległych mu narodowych instytucji kultury oraz wobec 
dziedzictwa narodowego. Mecenat sprawują również jednostki samorządu 
terytorialnego w zakresie swoich kompetencji.

Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, 
tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej 
działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalno-
ści kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego 
o charakterze obowiązkowym. Podmioty tworzące instytucje kultury zwane 
są organizatorami (Borowiecki 2004: 28).

1 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 paździer-
nika 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 144, poz. 492). 
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Zatem rola samorządu miejskiego w funkcjonowaniu kultury jest 
w Polsce ustawowa, a jego udział w dochodach publicznych zależy od 
ilości przypadających mu zadań. Statystyki podają (GUS 2016), że wkład 
gmin miejskich i wiejskich w finansowanie kultury w Polsce jest dziś wy-
soki i wynosi ok. 3 mld zł, co stanowi 43,30% w stosunku do 80% finanso-
wania przez samorządy terytorialne, czyli połowę (w stosunku do powia-
tów i województw). Miasta na prawach powiatu wydają 2 mld zł (34,5%), 
powiaty – 124 mln zł (1,8%), województwa – 1 mld (20,5%). Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje kulturę w wysokości 1,8% 
w stosunku do całości2. Generalnie, obowiązki gmin miejskich dzieli się na 
pięć grup. Są to obowiązki wobec podległych instytucji kultury, obowiązki 
wobec mieszkańców miasta poprzez propozycje ofert kulturalnych, obo-
wiązki wobec artystów, ochrona dziedzictwa narodowego (zabytki), pro-
mocja miasta i jego artystów, w tym dbanie o wizerunek i markę miasta.

W okresie transformacji ustrojowej dochodziło w dużej mierze do 
wdrażania ustaw i pomniejszania, a potem powiększania kwot budżetu miej-
skiego wydatkowanych na kulturę. Kultura podlegała procesowi odpolitycz-
nienia, by na nowo ulec polityzacji. Wdrażano próby jej reformy w kierunku 
decentralizacji przy niedoszacowanych budżetach, po czym powracano do 
koncentracji decyzji na poziomie niższym, zostawiając niewielką przestrzeń 
dla działalności organizacji pozarządowych i wolontariackich. Niezależnie 
od dynamiki zmian, Joanna Szulborska-Łukaszewicz uważa, że wraz z pro-
cesem transformacji ustrojowej zwiększała się rola samej kultury 

(...) w rozwoju ekonomicznym społeczeństwa. (...) Zaczęto stawiać na swo-
bodę wyboru dóbr kultury i edukację kulturalną, dzięki której możliwe jest 
dokonywanie wolnych i świadomych wyborów w sferze kultury (Szulborska-
-Łukaszewicz 2007: 47, 63). 

Dziś już wiadomo, że najwięcej pieniędzy samorządy wydają na utrzy-
manie samych instytucji, a ponieważ jest to ich „zadanie własne”, sztywno 
stosują się do tych zasad, co utrudnia dokonywanie zmian formalnych3.  

2 Proporcje wynikające z danych GUS: MKiDN – 1 mld 493 mln (1,8%), samorząd 
terytorialny – 6 mld 754 mln zł (82,4%). 

3 Samorządy najwięcej wydają na utrzymanie domów i ośrodków kultury (29,4%) 
oraz bibliotek (19,0%), podczas gdy MKiDN najwięcej wydaje na muzea (28%) oraz 
ochronę dziedzictwa (14,4%). Dane za: GUS 2016.
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W związku z rozbudowanym sektorem publicznym w ustroju RP, samo-
rządy nie mogą wykorzystać różnych instrumentów usprawniających 
oddziaływanie na sztukę i tym samym tworzenie kreatywnych bodźców 
dla kultury. Chodzi o trzy przynajmniej instrumenty: możliwość wspar-
cia właścicieli prywatnych, zapewnienie organizacjom pozarządowym 
większej ciągłości w realizacji ich projektów oraz tworzenie sprawnego 
wolontariatu. Jeszcze do niedawna wiele miast polskich nie posiadało 
żadnych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju kulturalne-
go4. Zmiany w tym obszarze zachodziły wolno, dlatego kultura w wielu 
gminach miejskich i wiejskich należała do sektorów wybitnie zaniedba-
nych. Sytuacja uległa poprawie w związku z zakończeniem okresu trans-
formacji ustrojowej w Polsce, implementacją unijnych funduszy przez 
województwa, zwołaniem Kongresu Kultury Polskiej do Krakowa w 2009 
roku, ruchem Obywateli Kultury, nagłośnieniem problematyki w związku 
z publikacjami z zakresu kultury i ekonomii (Kostyrko, Czerwiński 1998; 
Ilczuk, Misiąg 2003; Hausner, Karwińska, Purchla 2013; Gierat-Bieroń 
2015: 205–221; Gierat-Bieroń 2016: 91–107). Polityka kulturalna pol-
skich miast, jak pisało wielu badaczy, zachowała w okresie transformacji 
ustrojowej model ekstensywny (Purchla, Rottermund 1999; Ilczuk, Misiąg 
2003; Plebańczyk 2002) i sektorowy. Nie została poddana gruntownej re-
formie administracyjno-zarządczej. Ten stan rzeczy był wielokrotnie kry-
tykowany. Polityka kulturalna miast stała się z czasem oporna na zmia-
ny, niewiele wniosła w relacjach: urząd miasta–ludzie kultury–odbiorcy, 
za to wzmocniła relacje paternalistyczno-klientelistyczne. Elementem 
pozytywnym był na pewno wzrost budżetów na kulturę, konkursy na 
stanowiska kierownicze oraz większa dbałość o stan budynków i w mia-
rę racjonalną politykę zatrudnieniową. Miasta od lat zabiegały o swój 
wizerunek krajowy i międzynarodowy, wdrażały strategie marketingo-
we, budowały szczególnie ważne dla turystów i inwestorów marki i linie 
promocyjne. Unormowanie sfery kultury poprzez podstawowe ustawy 

4 Artur Celiński, współautor publikacji Miejskie polityki kulturalne (ResPublica 
Nowa, Raport z badań, Warszawa 2013), wylicza, że w momencie przeprowadzania ba-
dań (czyli pomiędzy rokiem 2010 a 2012) dotyczących polityk miejskich w dziedzinie 
kultury, na 66 dużych i średniej wielkości miast polskich tylko 12 posiadało osobną 
strategię rozwoju kultury, z czego 6 powstało w ciągu ostatnich dwóch lat. Pozostałe 
miasta wpisywały bardzo ogólne pomysły na kulturę w strategie rozwoju miast. 

Polityka kulturalna miast w świetle konkursu na ESK
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sprawiło, że zyskała ona specyficzną pozycję w układzie samorządowym. 
Ponieważ dodatkowo była ona rozumiana jako dziedzina autoteliczna, 
obszar zbiorowo-narodowej wyobraźni, nie uważano, aby przysługiwa-
ły jej pragmatyczne działania, takie jak ewaluacja efektywności zadań 
i celów, badania publiczności czy choćby dostarczenie szczegółowych 
danych statystycznych. W sytuacji, w której urząd miasta jest tylko per-
fekcyjnym strażnikiem finansów publicznych, nieposiadającym planów 
rozwojowych (nie mówiąc już o strategii miasta w dziedzinie kultury), 
systemów monitoringowych, ani metod mierzenia sukcesu lub porażki 
w zakresie kultury, sfera kultury nie może osiągnąć spodziewanej dy-
namiki. Konkurs na ESK w Polsce uświadomił samorządom zasadniczą 
kwestię, że na kulturę w dużych ośrodkach miejskich należy patrzeć przez 
pryzmat rozwoju5, oraz że rozwój trzeba umieć programować. Pomógł 
zatem w dostrzeżeniu całkiem nowej perspektywy, wedle której kultura 
musi odpowiadać na wyzwania współczesności, może i powinna stać 
się katalizatorem szerszych zmian w odniesieniu do różnych sfer miej-
skiej rzeczywistości oraz elementem budulcowym nowego ładu samo-
rządowego.

Jednym z istotnych zagadnień wyłaniających się z badań na temat 
efektu ESK w kontekście miejskich polityk kulturalnych była kwestia tego, 
jak procesy aplikowania o ESK 2016 wpłynęły na zmianę w systemie zarzą-
dzania miastem przez władze samorządowe i na zmiany instytucjonalne 
w poszczególnych miastach. Przede wszystkim, jak zauważa Wojciech 
Kłosowski, 

(...) początek poważnej refleksji nad rolą kultury jako czynnika rozwojowego 
metropolii można zapewne wiązać z momentem rozpoczęcia starań polskich 
miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. (...) Okres zmagań konkurso-
wych we wszystkich tych miastach był czasem intensywnej debaty środowisk 
związanych z kulturą, władz, mieszkańców, mediów i środowisk naukowych, 
skutkujących radykalnym pogłębieniem postrzegania roli kultury. W apli-
kacjach poszczególnych miast kultura została potraktowana jako narzędzie 
całościowej zmiany społecznej (Kłosowski 2012: 70). 

5 Do koncepcji kultury jako elementu prorozwojowego od lat zachęcał Jerzy Hau-
sner. Swoje zdecydowane stanowisko w tej kwestii przedstawił podczas obrad Kongresu 
Kultury Polskiej w 2009 roku, a potem w wielu naukowych publikacjach. 
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Konkurs ESK narzucił pytanie, w jaki sposób miasto osiąga sukces 
i jak ten sukces wykorzystuje oraz sprowokował dyskusję o wskaźnikach 
sukcesu. To poskutkowało szybkim, ale często też bezkrytycznym, przy-
swojeniem przez polskie elity samorządowe idei z zakresu klasy kreatywnej 
(Florida 2010) oraz miasta kreatywnego (Landry 2006, 2014). Niemniej 
jednak powierzchowne wnioski wyciągane z tych publikacji wywoływały 
fale krytycyzmu pod adresem samorządów miejskich, które przez lata 
utrwalały model samorządu jako księgowego kultury, co nie pozwalało na 
osiąganie faktycznej kreatywności i innowacyjności. Nie dziwi więc fakt, 
że wypowiedzi respondentów w badaniach dotyczących konkursu na ESK 
2016 są krytyczne, jeśli chodzi o miejskie polityki kulturalne, gdyż okazało 
się, że ich aktywizm na rzecz miasta poskutkował w krótkim czasie znacz-
nie ciekawszymi rozwiązaniami dla miasta i mieszkańców niż wieloletnia 
praca lokalnych urzędników. Istotne było w tym kontekście pytanie, czy 
nastąpiły zmiany jakościowe, czy kultura zaczęła przynależeć do zadań 
priorytetowych samorządów, czy stała się ona ważna dla samorządowców, 
którzy przy okazji dopuścili aktywistów do współzarządzania miastem, 
zauważyli działania trzeciego sektora lub/i zintegrowali wszystkie działa-
nia. W większości przypadków długofalowej zmiany nie doświadczono. 
W tym przypadku można mówić, oczywiście pod pewnymi względami, 
o zjawisku karnawału, czyli sytuacji, gdzie na krótki, odświętny czas zmie-
niają się relacje w sferze władzy, po czym po pewnym czasie wszystko 
wraca do starego, ustalonego porządku rzeczy. Działania podejmowane 
w trakcie konkursu na ESK dostawały często specjalny priorytet, a respon-
denci niejednokrotnie podkreślali, że w trakcie trwania konkursu dało się 
zaobserwować wyraźną jakościową zmianę w funkcjonowaniu urzędów:

I wiele z tych osób, które działały wówczas w ramach ESK zauważyło istotną 
różnicę między tym, co było dotychczas, a tym co było w czasie ESK i zauwa-
żyli, że urząd może działać szybciej i lepiej, że nie trzeba czekać na każdą 
odpowiedź miesiącami, ale można ją dostać mejlem na drugi dzień i to był taki 
szok kulturowy dla nas. Ale po przegraniu tytułu wszystko wróciło do starych 
procedur, jak zeszło ciśnienie z urzędników to wszystko wróciło na stare tory 
(...). To zaprzepaszczono bezwzględnie. To niestety stało się tak po naszemu; 
najpierw z szabelką walczymy, a później zostaje nic i mam takie poczucie, że 
zostało takie wielkie nic, ze wspomnieniami, jacy to byliśmy wtedy fajni i jaki 
dobry wniosek mieliśmy, bo mieliśmy (KA02).

Polityka kulturalna miast w świetle konkursu na ESK
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Rozpoczęte w czasie konkursu na ESK mechanizmy zmiany instytu-
cjonalnej, po jego zakończeniu zaczęły się jednak zacinać. Okazało się, że 
miały często charakter zadaniowy a nie systemowy. Takie głosy podno-
szone były zwłaszcza w miastach, gdzie zostały najbardziej rozbudzone 
nadzieje na realną, długofalową zmianę lokalnych polityk kulturalnych. 
Przykładem są wypowiedzi z Katowic i Łodzi:

Ale moim zdaniem i tak zwyciężyła ta stara polityka i chęć robienia spekta-
kularnych rzeczy za duże pieniądze. Można to ganić lub nie, ale miasto trochę 
odpuściło kulturę i poszło w taką turystykę biznesową. Jak coś dzieje się w mie-
ście, to najczęściej za tym kryje się dotacja miejska, czyli kupowanie dużych 
wydarzeń. To taka polityka, która jest skuteczna, bo hotele są obłożone, ale 
mnie to wkurza, że miasto dokłada do pokazu mody (KA01).

Ja mam takie wrażenie, że trudno mówić o trwałych efektach, to była fajna, 
dobrze wykonana praca, która została w dużej mierze schowana do szuflady. 
Jeżeli to ma jakiś wpływ, to tylko taki, że ludzie piszący tę aplikację są dziś 
aktywni, i są wyżej postawieni niż kiedyś, więc to bardziej wpłynęło na ludzi 
w to zaangażowanych. Natomiast aplikacja jako dokument, nikt się na to nie 
powołuje, nie jest żadnym punktem odniesienia, nie stanowi dokumentu pro-
gramowego dla nikogo (ŁÓ03).

Konkurs na ESK rozbudził nadzieje i aspiracje wielu lokalnych środo-
wisk, które z różnych powodów nie zostały w pełni zrealizowane. Stąd żal 
wyrażany przez sporą część respondentów do urzędników czy generalnie 
do urzędów miasta o to, że dla trwałej zmiany systemowej nie potrafili 
wykorzystać energii i kreatywności ludzi działających w zespołach ESK. 
Dlatego też respondenci, pytani o ocenę zmian systemowych wywołanych 
konkursem na ESK, często odpowiadali mnie więcej w podobny sposób:

Natomiast jeśli chodzi o sferę urzędniczą, to zmiana była chwilowa, a później 
wszystko wróciło na stare tory (KA01).

W tym przypadku mamy jednak do czynienia z problemem syste-
mowym i nie należy go wiązać tylko i wyłącznie z konkursem na ESK. 
Upraszczając nieco sprawę, można wskazać na trzy główne przyczyny 
systemowe, które ograniczyły zasięg zmian instytucjonalnych w konkur-
sie ESK. Po pierwsze, to brak długofalowego instytucjonalnego myślenia. 
W epoce nowoczesnej, kiedy rozwijały się publiczne instytucje, polskie 
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społeczeństwo skutkiem braku własnego państwa a późnej suwerenności, 
takich instytucji nie posiadało, lub/i – postrzegając je jako obce – trakto-
wało z głęboką nieufnością. W efekcie nie potrafiło w sposób instytucjo-
nalny zagospodarowywać budowanego oddolnie kapitału społecznego. 
Krótkotrwałe momenty mobilizacji społecznej przyjmowały zazwyczaj 
znamiona karnawału, czego najlepszym przykładem jest funkcjonujące 
w oficjalnym dyskursie określenie „karnawał Solidarności”, opisujące naj-
większy ruch społeczny w historii Polski z początków lat osiemdziesiątych 
XX wieku.

Po drugie, problem ten uwarunkowany był antynomiami wpisanymi 
w procedury konkursu na ESK. Racjonalne, zbiurokratyzowane struktury 
nie służą rozwojowi innowacji i kreatywności. W jednej z klasycznych 
prac analizujących antynomie nowoczesności, Shmuel Eisenstadt zwracał 
uwagę na sprzeczność między twórczym wymiarem, wpisanym w wizje 
prowadzące do krystalizacji nowoczesności (propagowane przez rene-
sans, oświecenie i rewolucję), a faktem ich blaknięcia, odczarowaniem 
świata, wynikającym nieuchronnie z postępującej rutynizacji tych wizji, 
a przede wszystkim z biurokratyzacji nowoczesnego państwa (Eisenstadt 
2009: 379). Unia Europejska ze swoimi strukturami, jeśli cokolwiek zmie-
niła w tym aspekcie, to tylko wzmacniając rutynizację i biurokrację. Takie 
idee, jak kreatywność, innowacyjność, w unijnym dyskursie funkcjonują 
bardziej jako tzw. key words, metaforyczne klucze do skarbca ze środkami 
unijnymi, który otwiera się po wpisaniu w aplikacje grantowe stosowych 
słówek. Po otrzymaniu grantu jednak, zamiast innowacyjnych, kreatyw-
nych i prospołecznych działań, następuje zbiurokratyzowana i zrutynizo-
wana procedura rozliczania grantów. 

Prowadzone badania pozwoliły uchwycić takie antynomie. Przykła-
dowo, jednym z wymogów konkursu na ESK jest partycypacja społeczna, 
wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego. Zakłada to włączenie do 
procesu tworzenia aplikacji możliwie jak największej liczby lokalnych śro-
dowisk. Z drugiej jednak strony, logika konkursu wymaga, aby aplikacja 
była napisana podług reguł grantowych, rządzących się specyficznymi 
prawami biurokracji, czemu akurat szeroka partycypacja nie sprzyja. Ilu-
stracją tej antynomii są dwa skrajne przykłady: Wrocławia i Łodzi.

Siłą łódzkiej kandydatury była ogromna mobilizacja społeczna i par-
tycypacyjne procedury, przyjęte na potrzeby pisania aplikacji. Z drugiej 
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strony jednak okazało się to poważną wadą. Stawiając na partycypacyjne 
praktyki, łódzka aplikacja miała 80 autorów, ale żadnego redaktora, co 
w dużej mierze przyczyniło się do tego, że Łódź – traktowana jako „czarny 
koń” konkursu – odpadła już w pierwszym etapie konkursu:

Jak każdy dokument, który jest efektem pracy zespołowej, to on ma różne nie-
spójności, trudno to wszystko zebrać, czas na napisanie takiej aplikacji też jest 
większy. Pamiętam jak pracowali wtedy ludzie, ostatnie dni przed złożeniem 
wniosku to była praca non stop, bez snu i pomimo korekt i starań, to drobne 
usterki, jak np. literówki się zdarzały, co później niektórzy dziennikarze wy-
punktowali, kiedy okazało się, że nie przeszliśmy do kolejnego etapu (ŁÓ03).

Po kilku miesiącach po przegranej Łodzi w pierwszym etapie konkur-
su, na łamach lokalnego dodatku „Gazety Wyborczej” ukazał się krytyczny 
artykuł podsumowujący łódzkie starania o ESK, o znamiennym tytule 
Aplikacja ŁESK 2016: chaos, niechlujność i wodolejstwo6 autorstwa Jędrzeja 
Słodowskiego. Artykuł ten i jemu podobne dały asumpt do rozliczeń łódz-
kich starań o ESK, skutkiem czego energia społeczna wyzwolona w trakcie 
starań o ESK znacznie wyhamowała:

Niestety, to co nazwaliśmy obszarami interwencji, zostało później zaprzepasz-
czone ze względu na aspekt psychologiczny i tę mentalność przegranego: szu-
kanie winnych i te wszystkie negatywne reperkusje, negatywna nagonka, że nie 
dostaliśmy, to już nie realizujemy. Ta inwestycja w ludzi, w wiedzę, w świado-
mość – to przetrwało. Ludzie się pozbierali po tej „porażce” (ŁÓ07).

We Wrocławiu proces pisania aplikacji przebiegał odwrotnie. Szef 
zespołu został wybrany z uwagi na swoje doświadczenie i wysokie kom-
petencje. Po krótkich, wymaganych procedurami konsultacjach, nieduży 
i zgrany zespół przystąpił do profesjonalnej pracy:

Powstał wtedy zespół prof. Chmielewskiego i to się zaczęło gabinetowo, kiedy 
było wiadomo, że Polska będzie miała ESK i z kalendarza wynikało, że trzeba 
nad tym pracować, to myślę, że wtedy prezydent Dutkiewicz powołał gabine-
towo, w tym sensie, że nie było żadnych konsultacji, wtedy to w ogóle nie było 
takich standardów jak konsultacje (WR02).

6 http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,8597871,Aplikacja_LESK_2016_chaos_
niechlujnosc_i_wodolejstwo.html
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Wrocław postawił na efektywność i dzięki temu wygrał konkurs na 
ESK. To jednak było jednym z czynników, które wpłynęły na opisany 
wcześniej relatywnie słabszy efekt mobilizacji społecznej mieszkańców. 
Profesjonalnie przygotowywana aplikacja nie wywołała społecznych emo-
cji – inaczej niż miało to miejsce w Łodzi, gdzie aplikacja pisana w sposób 
nadmiernie partycypacyjny rozbudziła wielkie emocje społeczne.

Po trzecie wreszcie, to efekt braku spójnych polityk miejskich w wy-
miarze krajowym (Gądecki, Kubicki 2014). Miasta polskie po akcesji do 
UE zostały nasycone kapitałem, co przy braku wspomnianych polityk 
niejednokrotnie przekładało się na szereg dysfunkcji, a efektem tego stała 
się między innymi niekontrolowana suburbanizacja, tzw. urban sprawl, 
prywatyzacja przestrzeni publicznych, wyludnianie się centrów miast. 
W sposób oczywisty nie sprzyjało to rozwojowi sfery kultury, gdyż ta nie 
funkcjonuje jako izolowana wyspa, ale jest ściśle powiązana z miejskim 
systemem. 

Dodatkowo, sama logika organizacyjna konkursu na ESK nie stwa-
rzała podstaw systemowych pod trwałe instytucjonalne zmiany. Kluczowe 
znaczenie miała w tym przypadku organizacja zespołów przygotowujących 
aplikacje konkursowe. Jak to już opisano wcześniej, sfery communitas, 
w której umieszczone zostały te zespoły, dzięki swoim właściwościom 
znacznie przyczyniły się do dynamizowania efektu ESK. Problem jednak 
w tym, że w przypadku trwałych reform instytucjonalnych okazało się to 
wadą, co wynikało z dwóch zasadniczych czynników. Po pierwsze, trwała 
zmiana instytucjonalna warunkowana była splotem zdarzeń losowych, 
zwłaszcza odnoszących się do indywidualnych predyspozycji liderów 
napędzających efekt ESK, a nie działań systemowych. Mobilizacja spo-
łeczna, jaką wyzwolił konkurs na ESK, pod pewnymi względami przypo-
minała mobilizację ruchów społecznych, gdzie kluczową rolę odgrywają 
charyzmatyczne jednostki oraz emocje. W tym przypadku dominująca 
rola jednostek ujawniła się w dwóch wymiarach. Z jednej strony było to 
zaangażowanie lub/i charyzma liderów społecznych, dzięki którym sta-
rania o ESK nabierały dynamiki. Z drugiej strony wynikało to z bardzo 
silnej pozycji, jaką w samorządowej strukturze władzy posiada prezydent 
miasta. Zaangażowanie autorytetu prezydenta, bądź jego brak, w sposób 
zdecydowany wpływało na efekt ESK, co przykładowo obrazują poniższe 
wypowiedzi:
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Prezydent w ESK widział korzyści dla siebie i dla swojego urzędu to naciskał, 
żeby te działania wspierać i budżetować. Bo szybko wyszło, że jakość tych 
działań jest bardzo wysoka, urząd nie przeszkadza, a efekt medialny jest wy-
soki (KA02).

Urzędnicy, podejrzewam, nie chcieli ESK z dwóch powodów. Po pierwsze do-
brze jest, jak jest i wszyscy są na ciepło zadomowieni w sytuacji. Po drugie, 
to oznacza dodatkowe środki, dodatkowe godziny pracy, dodatkowe kontrole 
z Brukseli, z ministerstwa itp., więc wydaje mi się, że tej woli nie było wśród osób 
pracujących w administracji publicznej we Wrocławiu. Ale z drugiej strony był 
głośny głos prezydenta Dutkiewicza, który tego po prostu chciał. Więc myślę, 
że to się działo dzięki sile autorytetu prezydenta, a nie dlatego, że zmieniło się 
myślenie w kręgach urzędniczych, administracyjnych (WR04).

Dodatkowo, kiedy nadzwyczajna sytuacja wywołana konkursem na 
ESK skończyła się, zmieniały się zazwyczaj priorytety i w opinii części 
respondentów polityka kulturalna miasta wracała do stanu z przed kon-
kursu na ESK. W niektórych miastach, o czym więcej w dalszej części, 
dokonała się zauważalna zmiana jakościowa. Jednak nadmiernie rozbu-
dzone emocje i aspiracje, jeśli nie są instytucjonalnie zagospodarowane, 
prowadzą często do szeregu dysfunkcji, a nie do instytucjonalizacji ka-
pitału społecznego. Co szczególnie charakterystyczne, rozbudzone emo-
cje i nadzieje, boleśnie weryfikowane w pokonkursowej rzeczywistości, 
dawały podatny grunt do rozwoju kultury nieufności – antytezy kapitału 
społecznego. Cytowane poniżej wypowiedzi ze Szczecina i Łodzi dobrze 
oddają taką sytuację:

Ale jak zlikwidowano instytucję, to wszystkim ręce opadły i każdy poszedł 
w swoją stronę, nie było kleju. Był zawód wielki, bo naobiecywano wiele, że 
mimo ewentualnej porażki będziemy mogli realizować nasze pomysły, ludzie 
poczuli się oszukani, bo posprzedawali swoje pomysły (SZ03).

Jak w 2011 roku organizowaliśmy Regionalny Kongres Kultury i próbowaliśmy 
nawiązać kontakty z tymi ludźmi, którzy pracowali przy tej aplikacji, to oni 
mieli ewidentną traumę. Oni mieli później też problemy, nie wiem czy formalne, 
ale dotyczące finansów, było takie duże obwinianie, że włożono w aplikację duże 
pieniądze, ostatecznie bezużytecznie. Społecznie, to było duże rozczarowanie 
po tej porażce i potrzeba było sporo czasu, żeby zaczęły się dziać inne rzeczy 
(ŁÓ02).
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Po drugie, pozycja zespołów przygotowujących aplikacje konkursowe 
ESK sprawiała, że urzędy i instytucje samorządowe, w mniejszym stopniu 
mogły stawać się tzw. instytucjami „uczącymi się”, gdzie istotną rolę odgry-
wa refleksyjność – obserwowanie (zwrotność) własnego myślenia (Sange 
1990). Działo się tak dlatego, że funkcjonowanie sporej części samorzą-
dowych instytucji kultury pod pewnymi względami można porównać do 
systemów autopojetycznych, które nie są zainteresowane komunikacją 
z otoczeniem, ale – zamykając się na otoczenie – legitymizują istniejące 
status quo. Procesy wyzwolone przez konkurs na ESK siłą rzeczy wymu-
szały refleksyjność, otwarcie na otoczenie. Z tego punku widzenia było to 
postrzegane jako właśnie naruszanie istniejącego status quo. W niektórych 
przypadkach zespoły przygotowujące aplikację ESK traktowane były jako 
konkurencja, a nie jako partner stymulujący do nowych zadań. Problem 
ten ilustrują cytowane poniżej wypowiedzi:

Mnie najbardziej zaskoczyło to, że instytucje zaczęły się obawiać tego projektu 
z prostego powodu. Część instytucji udało się namówić, ale część instytucji była 
w opozycji, bo bali się, że my im pieniądze odbierzemy, że wejdziemy w ich 
przestrzeń (SZ04).

I bardzo szybko okazało się, że tymi, którzy zostają w tyle, są instytucje kultury, 
okazało się, że one nie widzą, co można robić w ramach takiego projektu, są 
chyba najbardziej anachronicznym elementem tej sieci. Dyrektorzy tych insty-
tucji walczą o zachowanie status quo i o swój prestiż. Dyrektorzy widzieli swoje 
instytucje jako coś osobnego, a nie jako węzły w sieci, nie wiedzieli co mogą 
zaoferować, ani co mogą dostać otwierając się na propozycję z zewnątrz. Nic 
dziwnego, że głównym motorem ŁESK byli ludzie z przemysłów kreatywnych, 
edukatorzy kultury, niż ludzie z profesjonalnych instytucji kultury (ŁÓ06).

Analizując proces instytucjonalnej zmiany można się odwołać do 
określenia „hakowania systemu”. Termin ten używany jest często przez 
środowiska ruchów miejskich, za pomocą którego opisują one proces 
zmiany systemowej poprzez współpracę z urzędami i instytucjami sa-
morządowymi. Wnoszenie przez aktywistów miejskich własnej wiedzy 
i doświadczeń do instytucji samorządowych zmienia system od środka, 
otwiera go na bardziej partycypacyjne procedury. Konkurs na ESK miał 
w tym przypadku bardzo istotne znaczenie. Tak jak zostało już opisa-
ne, zespoły konkursowe zajmowały specyficzne miejsce w strukturze: 
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pomiędzy formalnymi urzędami i instytucjami, które podlegają włas-
nej logice biurokratycznej, a spontanicznymi, amorficznymi ruchami 
społecznymi, które dynamicznie rozwijały się w tym okresie w polskich 
miastach. Pozycja ta pozwalała na tworzenie się prawdziwie kreatyw-
nej przestrzeni, gdzie mogły wykuwać się nowe idee i narracje miejskie. 
Ale co szczególnie istotne, pozwalała także na implementowanie ich do 
formalnych struktur urzędów i instytucji. Ta cyrkulacja idei możliwa 
była dlatego, że osoby z doświadczeniem zdobytym podczas prac nad 
aplikacjami ESK zaczęły wchodzić do struktur samorządowych. Skala 
tego zjawiska była różna, od Lublina i Gdańska, gdzie można mówić 
niemal o zmianie pokoleniowej7 w zarządzaniu kulturą samorządową, po 
Szczecin, gdzie lokalne struktury samorządowe były wyjątkowo odporne 
na przyciąganie osób zaangażowanych w ESK i korzystania z ich wiedzy 
i doświadczenia. Proces ten przebiegał różnymi torami, nie wszędzie i nie 
zawsze udawało się „zahakować system”. W Szczecinie Urząd Miasta był 
niemal zupełnie zamknięty na idee i energię społeczną wypracowaną 
przez zespół ESK, co podkreślali prawie wszyscy respondenci:

To, że to była inicjatywa oddolna, to miało to skutek na końcu. Może nie była 
to inicjatywa niechciana, ale takie podrzucone dziecko Urzędowi Miasta. Euro-
pejskiej Stolicy Kultury prezydent nie mógł się przeciwstawić, ale nie przypusz-
czam, że to było dla niego łatwe. Władze naszego miasta nie miały za bardzo 
pojęcia, co z tym zrobić, to kulało (SZ05).

Na drugim końcu skali lokował się Lublin i Gdańsk, gdzie dzięki 
konkursowi na ESK dokonała się wspominana już pokoleniowa zmiana 
w instytucjach zarządzających polityką kulturalną. Działo się tak w dużej 
mierze z uwagi na fakt, że osoby zaangażowane w konkurs ESK, a także 
te rekrutujące się z szeroko rozumianych środowisk aktywistycznych, sta-
wały się z czasem etatowymi pracownikami takich struktur, co pozwalało 
na instytucjonalne zagospodarowanie energii i kreatywności wyzwolonej 
w tracie konkursu. Ilustracją tego procesu są prezentowane poniżej wy-
powiedzi lubelskich oraz gdańskich respondentów:

7 Jeśli konkurs na ESK można traktować jako wydarzenie pokoleniowe, to Lu-
blin jest tego najlepszym przykładem, i w tym sensie używane jest określenie zmiany 
pokoleniowej. 
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Potem nastąpiło takie otwarcie, idziemy do przodu, szukamy wszystkich narzę-
dzi prawnych i finansowych, które pozwolą pójść dalej. Było strasznie dużo pro-
blemów np. z zamówieniami publicznymi. To wymagało zatrudniania nowych 
ludzi do Wydziału Kultury i nabywania nowych kompetencji. Ten Wydział to 
się kompletnie przekształcił, bo się musiał dostosować do nowych realiów. Trze-
ba było zrobić kompletnie nową strukturę organizacyjną. Jak to się zaczynało, 
to tutaj pracowało 9 osób, a dzisiaj 25. Ludzie musieli się trochę poprzestawiać. 
Trzeba się było paru rzeczy w taki czy inny sposób nauczyć. Urzędnicy byli 
zawsze w porządku, to była więc kwestia zmiany sposobu zarządzania i stawia-
nia nowych celów. Okazało się, że wiele osób nagle wyzwoliło swój potencjał, 
warunki się zmieniły i ludzie zaczęli inaczej funkcjonować (LU05).

Kultura jako ten rzetelny pracownik zrobiła swoją robotę i mamy to, co mamy. 
Jak ja patrzę, jak pracuje Wydział Kultury w tym mieście, a Wydział Dróg 
i Mostów, to zamieniłbym tych pracowników, żeby ci z dróg i mostów poszli 
do wydziału kultury, bo by się przynajmniej czegoś nauczyli i nie zepsuliby 
niczego (LU06).

W pewnym momencie to był zespół około stu osób bezpośrednio zaangażowa-
nych w samo pisanie aplikacji, w jej tworzenie w różnych obszarach. Jak pokazał 
czas, dzisiaj te osoby w dużej mierze zajmują ważne stanowiska w urzędzie 
i w instytucjach kultury. Ja zostałem dyrektorem Wydziału Kultury, a zaczy-
nałem jako osoba tworząca biuro ESK w Lublinie wspólnie z prezydentem 
Wysockim, potem byłem kierownikiem referatów, potem zastępcą dyrektora 
Wydziału Kultury i ostatecznie dyrektorem. Piotr Choroś jest dzisiaj kierow-
nikiem w Kancelarii Prezydenta referatu ds. partycypacji społecznej. Wtedy 
był członkiem Stowarzyszenia Homo Faber. Rafał Koziński, który wtedy był 
szeregowym pracownikiem Centrum Kultury, dzisiaj odpowiada we Wrocławiu 
za tę całą Koalicję Miast. Tych osób można by wymieniać wiele. Ten proces, 
który się pojawił w 2007 roku w Lublinie spowodował, że te osoby się spotkały, 
zintegrowały, przygotowały aplikację, a później mimo tego, że ten tytuł poszedł 
do Wrocławia, zostały w większości w tych obszarach, albo znalazły sobie inne 
obszary działania, takie jak Piotr Celiński – dzisiaj profesor na uniwersytecie. Te 
osoby były rzeczywiście dobrze wybrane i najaktywniej funkcjonowały (LU07).

Staranie się o ESK w mojej opinii przyciągało ludzi do Gdańska – tak się stało 
też z biurem ESK. Pracowały rozmaite grupy zgodnie z kluczem, który jest wy-
znaczany przez Komisję Europejską. Gdańsk podjął niebanalną decyzję, czyli 
ogłosił konkurs na prowadzenie projektu. Konkurs został rozstrzygnięty i ten 
projekt był prowadzony przez dwójkę, która ten konkurs wygrała – oni później 
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sobie dobierali ludzi... Romek Pokojski i Ola Szymańska. To było bardzo cieka-
we, bo Robert z Torunia, a Ola z Warszawy, z bardzo różnych dziedzin działa-
nia. To znakomicie zadziałało i ściągnęło mnóstwo rozmaitych ludzi (GD06).

Prezentowane przykłady Szczecina, Lublina i Gdańska wyznaczają 
bieguny skali. W rzeczywistości instytucjonalizacja kapitału społeczne-
go w dużej mierze zależała od splotu czynników charakterystycznych 
dla danego miasta. Jednak dała się zaobserwować pewna prawidłowość. 
W czasie konkursu uczyły się i budowały indywidualny kapitał społeczny 
przede wszystkim osoby tworzące zespoły ESK. Wiedza, kompetencje, 
doświadczenie i sieci kontaktów, jakie osoby te zyskiwały dzięki pracy przy 
ESK, obecnie najczęściej wykorzystywane są poza strukturami samorzą-
dowymi. Prezentowane poniżej wypowiedzi były charakterystyczne dla 
większości badanych miast:

Ciekawe są losy tych wszystkich ludzi. Każdy praktycznie osiadł w jakiejś cie-
kawej instytucji kultury czy robi coś ciekawego, swojego, czy działa z NGO, bo 
z tej grupy, która wówczas pracowała to już prawie nikogo nie ma w obecnym 
biurze (KA03).

Te instytucje, które tworzyły aplikacje w innych miastach, one zostały przetwo-
rzone na inne instytucje. W Łodzi był to projekt zapoczątkowany przez NGO 
i realizowany – na podstawie konkursu – ale jednak przez NGO. Niestety, nie 
było moim zdaniem świadomego przejścia – od momentu pisania aplikacji do 
instytucji, która by mogła potem realizować pewne projekty (ŁÓ08).

Opinie respondentów w innych miastach, w których zmiany jednak 
nastąpiły, można podzielić na kilka typów odpowiedzi: a) urzędy zmieniły 
swój sposób pracy, przeprowadzono coś na wzór drobnej wewnętrznej 
reformy administracyjnej w sektorze kultury, która jest zadowalająca; 
b) urzędy w niewielkim stopniu zmieniły sposób zarządzania, a przede 
wszystkim wprowadzono zagadnienia kultury (wzięte w dużej mierze 
z formularzy konkursowych ESK) do strategii rozwoju miasta; c) zmiany 
były znaczące w procesie ESK, ale dziś nie są zadowalające. Nieco osobno 
potraktowaliśmy wypowiedzi respondentów z Wrocławia, gdyż miasto to 
w trakcie przeprowadzanych badań świętowało tytuł ESK, więc pozosta-
wało de facto w intensywnym procesie zmiany. Z jednej strony wygrana 
ESK jest niewątpliwie sukcesem Wrocławia, z drugiej jednak – właśnie 
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z racji wygranej – jest to miasto podlegające szczególnie czujnej ocenie 
społecznej, nierzadko krytycznej. Respondentów zastanawiało, jak świę-
towanie tytułu wpływa na lokowanie kultury w polityce miejskiej dziś 
i jakie to daje prognozy na przyszłość. Poniżej prezentujemy – w wersji 
poszerzonej – kolejne stanowiska:

a)  W tym przypadku, obok opisanych powyżej przykładów lubels- 
kich i gdańskich8, istotne zmiany w sposobie funkcjonowania urzę-
dów i instytucji samorządowych obserwowane były w Łodzi:

Zmieniło się podejście do instytucji kultury. To były takie bardzo autorytarnie 
prowadzone instytucje, bez ewaluacji. To były duże muzea, w których dyrek-
torzy byli wybierani bez konkursu i byli dyrektorami aż do emerytury. Teraz 
pojawiły się konkursy – oczywiście jest kilka wyjątków, które media podchwy-
ciły. Pozytywny przykład: jak nie było konkursu w jakimś teatrze, to media 
i mieszkańcy to od razu podchwycili. Standardem jest to, że jest konkurs i że 
pojawili się nowi menedżerowie kultury, odświeżona kadra. W pewnym mo-
mencie okazało się, że większość menadżerów pochodzi spoza Łodzi. Pojawiły 
się osoby, które swoim CV, dorobkiem, doświadczeniem pokazały, że konkurs 
można wygrać bez żadnego kontekstu lokalnego. Wcześniej to byli sami łodzia-
nie, którzy mieli jakieś bliskie koneksje z władzami miasta i takie kumoterstwo 
w świecie kultury też już się skończyło (ŁÓ07).

b) Miasto zmieniło nieco sposób zarządzania, a przede wszystkim 
wprowadziło zagadnienia kultury (wzięte w dużej mierze z formu-
larzy konkursowych ESK) do strategii rozwoju miasta. Respondenci 
funkcjonujący bezpośrednio w sferze kultury zauważają istotną 
zmianę odpowiadającą na potrzeby mieszkańców i ludzi kultury, 
co mogą ilustrować cytowane poniżej wypowiedzi:

Jak patrzę na rozmaite polskie miasta, to ta strategia, która powstała w trakcie 
starania o ESK staje się później obowiązująca na lata. Napisaliśmy aplikację, 
w której postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, której przeskoczenie byłoby 
możliwe tylko i wyłącznie przy uzyskaniu dodatkowych dużych środków. To po-
woduje, że nawet sam sposób myślenia tych, którzy decydują o kształcie budżetu 

8 W trakcie badań wątek pozytywnych zmian w funkcjonowaniu urzędów i insty-
tucji samorządowych był często podkreślany w Poznaniu. W tym przypadku jednak 
konkursu na ESK miał jedynie pośrednie znaczenie, a decydujące stosunkowo nie-
dawna zmiana władz miasta z prezydentem na czele. 
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zmienia się. Oni dostrzegają walor niesłychanej wagi tego, co niesie ze sobą ESK. 
W moim przekonaniu trafiliśmy na bardzo interesujący czas. Dopiero wtedy 
w Polsce zaczęto dostrzegać, że kultura to nie jest kwiatek do kożucha tylko, 
że jest wartością samą w sobie. Być może to właśnie kultura może pociągnąć 
za sobą gospodarkę. Po drugie, że tak naprawdę w ogromnej mierze polską 
specjalnością może być kultura, że mamy co pokazać, i że wreszcie kultura to 
jest to narzędzie, ale też nie tylko narzędzie (GD06).

Miało nastąpić zwrócenie w kierunku kultury, że kultura dla Gdańska jest jed-
nym z priorytetów. Nastąpiło dodatkowe wzmocnienie kultury. To się też obja-
wia zwiększeniem budżetu. Jakbyśmy porównali Gdańsk sprzed 6 lat, a Gdańsk 
dziś to na pewno znajduje to odzwierciedlenie w budżecie przeznaczonym na 
kulturę. Większe upodmiotowienie artystów (GD06).

Respondenci zauważali także, że polityka kulturalna miasta stała się 
tematem publicznych dyskusji i ważnym elementem miejskiej rzeczywi-
stości. Kilka przykładowych cytatów pokazuje skalę tego zjawiska:

To był totalnie punkt zwrotny, bo wcześniej nawet nie używało się takich pojęć 
jak polityka kulturalna miasta. To była działalność przypadkowo sponsorowana, 
to były festiwale, o których najgłośniej się krzyczało, które miały najbardziej 
znane nazwiska... Nie było myślenia takiego wielowymiarowego, strategicznego, 
o całej polityce miejskiej. To było myślenie o pojedynczym evencie, festiwalu, 
koncercie..., nikt nie układał tych klocków w jakieś działanie strategiczne (ŁÓ07).

Chcieliśmy w jednym dokumencie zawrzeć doświadczenia zapisane w aplika-
cjach, zwłaszcza w tej pierwszej. Dzięki strategii udało się uporządkować wiele 
spraw, jeśli chodzi o poziom decyzyjny – nie jesteśmy zaskakiwani przez różnego 
rodzaju decyzje. Myśmy przygotowali sobie mapę miasta, nanieśliśmy na nią 
wszystkie instytucje kultury i dywagowaliśmy, gdzie tych instytucji brakuje. 
Taki dokument ułatwia też pracę przy aplikowaniu o różnego rodzaju środki 
europejskie – zawsze można się na strategię powołać i pokazać, że to jest prze-
myślane i spójne z ogólną strategią miasta (LU07).

Natomiast udział w ESK wzmocnił i uporządkował trochę myślenie o kultu-
rze w Katowicach. Każdy konkurs rządzi się swoimi prawami, ma procedury, 
formalności, więc realnie trzeba stworzyć spójny projekt na potrzeby ESK, któ-
ry uwzględnia wszystkie strony. W tym projekcie ważny był aspekt społeczny 
i zaangażowanie społeczne. To też wykorzystaliśmy. Był to dla nas instrument 
dla realizacji polityki kulturalnej miasta (KA05).
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Zaszły zmiany w polityce kulturalnej, w sposobie myślenia o kulturze jako 
części szerokiej strategii miasta. Już w pewien sposób widać to wyjście poza-
sektorowe rozumienie kultury, oparte mocno na wspieraniu instytucji. Pewne 
badania i diagnozy, które przeprowadzaliśmy w czasie starań, były wykorzy-
stane. Nadal można mieć duże „ale” co do tego, jak to jest realizowane. Na-
tomiast wydaje mi się, że jak dzisiaj weźmie się dokument o strategii miasta 
Gdańsk, to rola kultury w strategii miasta zdecydowanie wzrosła i przestała 
być wycinkiem (GD05).

Dziś miejskie strategie w dziedzinie kultury, które miasta posiadają 
lub nad którymi pracują, niewątpliwie wyznaczają kierunki rozwoju. I jest 
to, jak pisaliśmy wyżej, zjawisko stosunkowo nowe i niedojrzałe. Jednak-
że projektowanie i planowanie polityk kulturalnych w polskich miastach 
ma charakter progresywny. Sposób korygowania powstających strategii, 
ich modyfikowanie budzi wątpliwości głównie ze strony instytucji, które 
zostały w strategiach pominięte lub osób, które nie mają wpływu na ich 
zawartość:

Z tym zarządzaniem kulturą jest tak, że my od lat – zgodnie z tym, co mówimy 
na poziomie ideowym – staramy się, żeby poszczególne instytucje kultury były 
wolne. Oczekujemy od nich jakiejś współodpowiedzialności i to się najczęściej 
udaje, ale nie zawsze. I tu jest jeszcze dużo do zrobienia. Tutaj demokratycz-
nej ani plebiscytowej formy nie ma... Trzeba się starać robić wszystko, żeby 
dotrzymać innym kroku w kulturze. Często są to awantury i one się kończą 
niszczycielsko dla wszystkich stron (WR09).

Na pewno kultura odgrywa jedną z kluczowych dziedzin, domen Gdańska. Była 
szansa, żeby była pierwszą domeną... Kiedy zostaje podjęta decyzja, że chce 
się startować w takim konkursie, to siłą rzeczy bierze się odpowiedzialność za 
to, że teraz na kulturę trzeba postawić. To w pewien sposób stawia pod ścianą 
urzędników i radnych. Za tym muszą pójść pieniądze (GD07).

Polityka kulturalna Łodzi... Powstał ten dokument – on był też mniej lub bar-
dziej burzliwie konsultowany. To jest jakby wypośrodkowanie pomiędzy tym, 
co ma być instytucjonalne w kulturze, a tym co jest realizowane. Nie można 
być we wszystkim dobrym. Zostały wybrane instytucje flagowe, które nie do 
końca zostały wybrane na pokazanie tego, co jest istotne z punktu widzenia 
jakiejś polityki historycznej czy tworzącej się. W polityce kulturalnej powin-
no być to, co wyróżnia Łódź. Mamy awangardę, spuściznę postindustrialną, 
elementy materialnej, ale też duchowej historii, no i mamy film. Jest pytanie 
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czy film, wytwórnia, odzyska kiedyś renomę, jaką miała w latach siedem-
dziesiątych. Ja jestem sceptyczny. Już dawno pewnie Warszawa i Wrocław 
nam zabrały film (ŁÓ10).

Starania o ESK a teraz starania o EXPO 2022. Tu jest kontynuacja. Widzę wiele 
punktów wspólnych, które były w naszej aplikacji, a które są teraz w projekcie 
EXPO. To się skupia na odbudowie i wymyśleniu na nowo miasta, ale też, co 
było w aplikacji dla mnie istotne, że to nie jest skupienie się na samym evencie. 
To ma być pomysł na miasto (ŁÓ08).

Zmiana sposobu funkcjonowania Urzędów Miast jest widoczna, ale 
nie w sensie rewolucji struktur administracyjnych, tylko w sensie otwarcia 
na potrzeby ludzi pracujących w sektorze kultury lub potrzeby organi-
zacji pozarządowych i ich ważnych funkcji dla rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Respondenci podkreślali taki stan rzeczy w wielu wypo-
wiedziach:

Polityka kulturalna miasta Łódź stała się bardziej otwarta. Urząd się bardzo 
mocno otworzył. Było wiele osób zaangażowanych, potem zatrudniło się w in-
stytucjach kultury. Każde miasto miało jakąś politykę kulturalną. Tu zmiana 
była taka, że rzeczywiście zaczęto o czymś dyskutować, zaczęła być ona ogła-
szana. Dziś są inne budżety, inny sposób współpracy z NGO’s. Są spotkania 
z NGO’s, są zapraszani, są konkursy konsultowane z NGO’s, budżet obywatelski. 
Trudno czasami oceniać, na ile to było tylko i wyłącznie efektem konkursu ESK. 
To był ciąg zdarzeń, odbywających się w tym samym czasie. Ale zwiększenie 
budżetów, większa samodzielność instytucji... to było w naszej aplikacji. Urząd 
zrozumiał, że takie są potrzeby. (ŁÓ08).

Ważną zmianą wewnątrz urzędu był opisywany już fakt dowarto-
ściowania niezależnych badań dotyczących funkcjonowania sfery kultu-
ry, dających konkretne dane stanowiące wskazówki dla dalszych kroków, 
kierunków, trendów i potrzeb. Nie jest zjawiskiem powszechnym w Pol-
sce, że samorządy finansują badania dotyczące sfery kultury. Opisywany 
wcześniej przykład szczeciński był raczej wyjątkiem. Jednak we Wrocła-
wiu, szczególnie ze względu na realizację programu ESK, prowadzono 
i prowadzi się badania w kulturze:

We Wrocławiu zrobiono ważny krok. Myśmy wcześniej robili badania nie tyl-
ko o kulturze, ale taką diagnozę społeczną na dużej próbie – 5 tysięcy ludzi, 
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i stamtąd mieliśmy ciekawe dane na temat tego, jak ludzie żyją i czego ocze-
kują – może to będzie kontynuowane, ale to są rzeczy kosztowne i często sta-
wiane na końcu. Nie zawsze da się to frekwencyjnie ustawić. Jest taki problem 
w muzeach, jedne mają dużą frekwencję, drugie słabą i muszą się zastanawiać, 
dlaczego tak jest. Podobnie w galeriach – sztuka wielka, ciekawa, a ludzi nie 
ma (WR09).

c) Zmiany były znaczące w związku z procesem ESK, ale dziś nie są 
zadowalające. Opinie takie wyrażali respondenci z różnych miast 
i wywodzący się z różnych środowisk:

Sięgając parę lat wstecz Gdańsk nie miał Wydziału Kultury tylko Wydział Spor-
tu, funkcjonujący kilka miesięcy, który politykę kulturalną utożsamiał ze sprawą 
promocji zarówno sportu, jak i kultury. Polityka kulturalna była utożsamiana 
z utrzymaniem kilku muzeów, kilku placówek kulturalnych i takich, które są 
utożsamiane z dziedzictwem kulturowym Gdańska. Dziś Wydział Kultury ma 
ciągle niewystarczające mechanizmy dotyczące wspierania twórczości i dzia-
łalności sektora pozarządowego. Wydział nie stawiał na działania związane 
z kulturą szeroko rozumianą. Gdańsk nie dostrzegał i ciągle nie zauważa po-
tencjału, który tkwi w możliwości promowania się miasta przez kulturę, co 
ma znaczenie dla całościowej polityki miejskiej, która skupia się na różnych 
obszarach (GD06).

Co mnie martwi dziś w kulturze w Łodzi? Że jest wykorzystywana instru-
mentalnie do działań promocyjnych i rozrywkowych, myli się kulturę z roz-
rywką, i na rozrywkę idą duże pieniądze, a na działania kulturalne, społecz-
ne i edukacyjne idą mniejsze pieniądze. To jest trochę koncepcja na skróty. 
Łódź – miasto czterech kultur – i robimy jakiś festiwal, mamy instytucje, 
które pielęgnują te tradycje – szczególnie żydowskie – czyli Centrum Dialogu. 
Jednocześnie idziemy w rzeczy, które kompletnie nie powinny być już brane 
pod uwagę, np. jakieś super pikniki itp. Ja rozumiem potrzebę rozrywki, ale to 
nie jest to. Nie wszystkie działania idą w parze, powinna być jakaś selekcja, 
trzeba to umieć wypozycjonować. To jest trudny proces, ponieważ Magistrat 
jest uczestnikiem i twórcą różnych koterii, zabiegów i pewne rzeczy trzeba 
umieć połączyć. Najważniejsze w tej Łodzi kulturalnej to jest awangarda, 
industrialność i filmowość. Kto dokona tego wyboru? Jaka jest instytucja fla-
gowa? Arbitralnie mógłbym oczywiście tego dokonać, ale od razu powstaje 
konflikt środowiskowy. Mimo że współpracujemy, to jednak każdy dba trochę 
o siebie (ŁÓ10).
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Negatywnym skutkiem zmian wywołanych procesem starań o ESK 
była monopolizacja działań w ręku jednej instytucji. Według responden-
tów takie rozwiązania zupełnie się nie sprawdzają, gdyż nie zmieniają ca-
łościowo pejzażu kulturalnego, dodatkowo prowadzą do antagonizowania 
środowisk artystycznych.

Jestem przeciwnikiem takiej sytuacji, że jest jedna instytucja wiodąca, która 
ma gigantyczny budżet, i cała reszta instytucji, i ta jedna decyduje o rozkładzie 
środków. To jest błąd w polityce. Ta instytucja stała się narzędziem polityki 
kulturalnej miasta (KA07).

Istotnym czynnikiem było też spontaniczne przejmowanie inicjatyw 
przez ludzi, którzy się zaangażowali w ESK. Widząc, że zainicjowane dobre 
praktyki nie zostaną prawdopodobnie wdrożone przez władze publiczne, 
sami próbowali je zagospodarować, co służyło współpracy. Trafnie me-
chanizm ten ilustruje poniższa wypowiedź:

Przede wszystkim pojawili się eksperci z zewnątrz, którzy zaczęli mówić o stra-
tegii kulturalnej miasta, pojawiły się tematyczne grupy robocze. Niestety, to co 
nazwaliśmy obszarami interwencji, zostało później zaprzepaszczone ze względu 
na aspekt psychologiczny i ta mentalność przegranego: szukanie winnych i te 
wszystkie negatywne reperkusje, negatywna nagonka, że nie dostaliśmy, to już 
nie realizujemy. Ta inwestycja w ludzi, w wiedzę, w świadomość – to przetrwało. 
Ludzie się pozbierali po tej „porażce”. Dwa lata później powstały różne ruchy 
wokół środowiska teatralnego, filmowego itd. To zaowocowało tym, że ludzie 
zaczęli ze sobą rozmawiać. Wcześniej to było takie rozczłonkowane środowisko, 
czyli nastąpiła integracja środowisk... (ŁÓ07).

Wspomniane w zacytowanej wypowiedzi trudności w zmianie polity-
ki kulturalnej w Łodzi wynikały też z faktu niezależności instytucji przy-
gotowującej formularz aplikacyjny, gdyż nie została ona potem wcielona 
w struktury miasta, ani nie została przekształcona w instytucję miejską, 
jak to miało miejsce np. w Gdańsku czy w Katowicach:

Te instytucje, które tworzyły aplikacje w innych miastach, one zostały przetwo-
rzone na inne instytucje. W Łodzi był to projekt zapoczątkowany przez NGO 
i realizowany – na podstawie konkursu – ale jednak przez NGO. Niestety, nie 
było moim zdaniem świadomego przejścia – od momentu pisania aplikacji do 
instytucji, która by mogła potem realizować pewne projekty (ŁÓ08).
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Dodatkowym zjawiskiem, jaki należy odnotować w tym kontekście, jest 
kwestia współpracy metropolitarnej w regionach. Spośród dwóch miast, 
które w formularzu aplikacyjnych zgłaszały zainteresowanie tematyką me-
tropolitarną, Gdańsk i Katowice do dziś podnoszą ten temat, choć w nierów-
nym stopniu. Katowice definiowały współpracę w ramach Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego, skupiającego 14 miast (ok. 2 mln mieszkań-
ców). Podjęto w tej sprawie uchwałę, zarejestrowano związek w 2007 roku, 
współpracowano z województwem. Wyznaczono horyzontalne kierunki 
współpracy (w tym kulturalne). Celem było m.in. budowanie świadomości 
metropolitarnej opartej na tradycji regionu. Respondenci zwracali jednak 
uwagę na „zamrożenie” projektu ze względu na zbyt duże rozbieżności co 
do wiodącej roli Katowic w konurbacji górnośląskiej. W gdańskim formu-
larzu aplikacyjnym był zapis „Gdańsk i Metropolia 2016”. Chodziło nawet 
o wspólną kandydaturę Gdańska o ESK 2016. ESK miała być narzędziem do 
zintegrowania regionu i stworzenia metropolii. Metropolia liczy ok. 1 mln 
mieszkańców – to mieszanka wpływów regionalnych i narodowych (więcej 
w Aneksie). Ostatecznie jednak niewiele w tej kwestii zrobiono, co wynikało 
z rywalizacji między ośrodkami Trójmiasta, różnic w wydatkach budżeto-
wych, zaszłości i animozji personalnych.

Hasłem głównym Gdańska było „Gdańsk i metropolia”, co oczywiście budziło 
wątpliwości, ale wcześniejsze doświadczenia pokazywały, że można angażować 
region. To owocuje tym, że w ramach Stowarzyszenia Metropolitalnego powsta-
ła Komisja Kultury. Poczucie największego miasta w regionie, że jest coś winne 
swoim partnerom, mniejszym ośrodkom, bardzo silnie działa. W przyszłym 
roku odbędzie się kolejne Metropolitalne Forum Kultury – to pokazuje pewien 
rodzaj fermentu. Trzeba pamiętać, że największe nakłady finansowe na te rze-
czy idą ze strony Gdańska. To nie jest proste dlatego, że ustawa samorządowa 
w jasny sposób reguluje to, w jaki sposób można wydawać środki (GD06).

Miasta się podpisały, ale cały czas borykaliśmy się z próbą ułożenia sobie relacji, 
bo głównym przedmiotem sporu stało się to, jak się nazywa projekt, i na ile 
on angażuje wydarzenia z innych miast. Tu był problem proceduralny, że to 
jedno miasto się stara, a nie region. Myśmy kilka razy zadawali pytanie, czy 
można to robić inaczej i dostaliśmy odpowiedź absolutnie jasną. Ten konflikt 
się unaocznił. Ciągle wierzę, że potencjał kulturalny Trójmiasta jest olbrzymi 
w momencie, jak się myśli o tym, jako wspólnej ofercie. Niestety ESK nie zdążyło 
tego zbudować (GD06).

Polityka kulturalna miast w świetle konkursu na ESK
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To było na poziomie diagnostyki. Być miastem kultury albo nie być? Dlaczego 
nagle miastem kultury a nie ekologii, albo np. miastem, które będzie takim 
centrum. Bo tu poziom usług, poziom handlu mogą się stać dobrem towarowym 
całej aglomeracji, albo np. centrum usług całej aglomeracji, bo np. najlepsi 
lekarze, dentyści itd. Cała rzecz polega na tym, że w momencie, kiedy zapadła 
decyzja o tym, iż Katowice również decydują się na ten „konkurs piękności” 
o tytuł Europejskiego Miasta Kultury..., coś przynajmniej na poziomie diagnozy 
należałoby traktować poważnie (KA06).

Badania wskazują, że prace nad polityką kulturalną, które trwają obec-
nie w większości z badanych miast, są efektem konkretnych pomysłów 
zawartych w formularzu aplikacyjnym, czego przykładem jest wypowiedź 
z Katowic:

15 grudnia ubiegłego roku (2015) Katowice weszły do sieci miast aktywnych 
i kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki jako pierwsze miasto w Polsce 
i chyba pierwsze w Europie Środkowej. Jest to o tyle kontynuacją tego co było, że 
w werdykcie końcowym konkursu wskazywano, że Katowice na pewno są stolicą 
muzyki. To wszystko, co zdefiniowaliśmy w aplikacji jeżeli chodzi o platformę, 
przestrzeń muzyczną, od bardzo wielu mniejszych poprzez duże projekty, do-
tyczące spektakularnych, festiwalowych przedsięwzięć, aż po działania eduka-
cyjne, warsztatowe, będzie realizowane w ramach miasta kreatywnego (KA06).

Podobnie było w  Gdańsku, gdzie problematyka otwierania miast 
w kierunku „wody” stanowiła jedno z ważniejszych zadań strategicznych 
aplikacji. Respondenci zwracali jednak uwagę, że dyskusja na ten temat 
nie została zakończona:

Odwracanie się Gdańska „do wody” to jest proces ciągle trwający. Tutaj polityka 
miejska zmienia się. Gdańsk stara się wykorzystać wodę. Miasto myśli, żeby 
uruchomić szlaki wodne... To, co można ratować i przywracać temu wagę, to 
jest robione. Czy skutecznie? To jest dyskusyjne (GD05).

Respondenci zwracali także uwagę na konieczność zdywersyfikowania 
systemu finansowania kultury. Niejednokrotnie było to postrzegane jako 
bezpośredni efekt ESK. Wiele osób funkcjonujących w szeroko rozumianej 
sferze kultury i sektorze NGO, współpracując z Urzędem Miasta przy ESK, 
zdobyło wiedzę na temat budżetów miejskich, nakładów na kulturę, wpły-
wu konsultacji środowiskowych na dzielenie kwot, oraz zrozumiało, jak 
istotna jest transparentność finansów w tym obszarze. To w jakimś sensie 
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wpływało na upodmiotowienie partnerów dialogu, ale budziło wątpliwości 
co do trwałości takiej sytuacji.

Zwykle jest kultura urzędowa i kultura obywatelska i one się często nie za-
zębiają. Mimo że mamy jeden budżet – jest przekazywany instytucjom i to 
dyrektorzy jednoosobowo o tym decydują. Z drugiej strony mamy system dla 
organizacji pozarządowych i tutaj o dotacji decyduje nie urząd, tylko grupa 
ludzi – komisja stypendialna. Bardzo duża decentralizacja. Do tego jeszcze do-
chodzą środki z Ministerstwa Kultury, które przyznają granty. Do tego dochodzą 
środki sponsorskie. O taką kulturę się staraliśmy – dobrze finansowaną (LU07).

Jeżeli w sposób świadomy włodarze miasta stawiają na rozwój, to muszą ro-
zumieć, że za tym idzie infrastruktura kulturalna, inwestycyjna, remontowa. 
Ale to też współpraca ze środowiskiem, dyskusje o finansach, otwartość na 
współpracę, negocjacje. Wpływy w budżecie są systematycznie zwiększane. 
Kiedy przystępowaliśmy do projektu, to przyjęliśmy uchwałę o jego finansowa-
niu – bo to był wymóg formalny. Kiedy nie otrzymaliśmy tytułu, to te warunki 
się zmieniły. Ale wzrost na kulturę, na działalność, czyli na projekty miękkie, 
został zachowany (KA05).

Powstała taka skrzynka dialogu społecznego przy okazji ESK w strukturze 
Urzędu Miasta – to było takie nowe narzędzie: mieszkaniec mógł sobie coś na-
pisać i wrzucić do tej skrzynki. Inna sprawa, że cały system nie był się w stanie 
przeobrazić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pod wpływem kultury. 
W aplikacji są takie plany, że zmienimy cały system zarządzania kulturą i mia-
stem, że kultura stanie się impulsem do udoskonalenia, demokratyzowania 
instytucji, wysłuchiwania potrzeb – takie zdania pisaliśmy w tej aplikacji. Po-
wstała też Rada Kultury Przestrzeni, czyli ludzie, którzy zaczęli się angażować 
w projektowanie miasta, urbanistykę – to jeszcze funkcjonuje. Powstała też 
jeszcze Rada Kultury, głównie z przedstawicielami świata kultury i organizacji 
pozarządowych. Organizacje pozarządowe bardzo dużo na tym skorzystały. 
Tylko jest pytanie, czy tylko wtedy (bo wzrosły budżety) czy też cały czas ko-
rzystają i czy młode organizacje są w stanie też skorzystać. To jest pytanie, czy 
ESK była ukierunkowana na takich konkretnych beneficjentów, których znamy 
i których sami sobie wychowaliśmy, czy też powstał samobieżny mechanizm. 
Nie wiem, czy to się da stwierdzić. Ja mogę strzelać, bo mam argumenty na to, 
że tak i że nie (LU06).

Fakt pojawienia się dodatkowych pieniędzy na kulturę czy ich obiet-
nica na rok 2016 obudziły nadzieje artystów na lepszą sytuację w życiu 
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artystyczno-kulturalnym miast. Okazało się, że kultura może być ważna, 
a artyści docenieni. Przez wiele lat w Polsce utrzymywało się przekonanie 
o „mesjanistycznym” etosie polskiego poety, wyniesionym wprost z li-
teratury romantycznej i cieszącym się dużym powodzeniem w okresie 
PRL-u. Finansowo i prestiżowo artyści i pisarze stracili w pierwszych la-
tach transformacji ustrojowej, kiedy likwidowano pracownie artystyczne, 
pod znakiem zapytania stała działalność związków twórczych, brakowało 
nowej ustawy o kinematografii, dominowały niskie zarobki, brakowało 
zabezpieczeń socjalnych dla zawodów twórczych (Golka 1989; Damrosz 
1998; Kostyrko, Czerwiński 1999), a ustawa o prawach autorskich po-
chodziła sprzed 40 lat. Polskie samorządy długo nie rozumiały, że kapitał 
miasta buduje się również poprzez jego kapitał artystyczny, a do tego ko-
nieczny jest rozwój odpowiedniej infrastruktury i sfery instytucjonalnej. 
Sytuacja znacząco ulegała zmianie dopiero od czasu absorpcji funduszy 
strukturalnych w Polsce (od 2004 roku), czyli de facto w ostatnich latach. 
Z wypowiedzi respondentów wynika, że choć pomoc twórcom stanowiła 
ostatnie ogniwo zmian polityk kulturalnych, jednak w pewnym zakresie 
ostatecznie zaistniała. Z pewnością konkurs na ESK przebudował świa-
domość samorządów terytorialnych i w tym obszarze. W jaki konkretnie 
sposób, precyzują to poniższe wypowiedzi.

Dzięki ESK artyści zyskują, ale głównie ci, który mieli już zbudowaną 
własną markę i ugruntowaną pozycję zawodową:

Mam przypadek artystów, którzy zrzeszając się w różnego rodzaju stowarzy-
szeniach niespecjalnie cieszą się z tego wsparcia, ponieważ mają inny status. 
Niektórzy artyści bardziej uznani – mam przede wszystkim na myśli malarzy – 
uzyskują dobre ceny np. wynajmu pracowni (WRO08).

Artyści zyskują, bo miasta stają się wielkimi centrami życia artystycz-
nego, wyposażonymi w nowoczesne instytucje artystyczne, gdzie istnieje 
perspektywa zatrudnienia, a co za tym idzie – twórczego rozwoju:

Włodarze miasta wiedzą, że ważna jest infrastruktura kulturalna, inwesty-
cyjna, remontowa, ale też współpraca ze środowiskiem, dyskusje o finansach, 
otwartość na współprace. Za tym idzie negocjacja. Współpraca z AM i ASP: 
wspieraliśmy finansowo działania inwestycyjne ASP czy budowę Sali koncerto-
wej Akademii Muzycznej. Niektóre projekty akademickie są wspierane finanso-
wo przez miasto. Rektorzy bardzo chwalą. Mówią pozytywnie na swoich forach. 
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Bardzo chcemy, aby miasto było partnerem wspierającym między innymi po-
moc logistyczną. Ale bardzo często idzie za tym wsparcie finansowe (KA05).

W niektórych miastach polepszyła się sytuacja współpracy na linii 
artyści – instytucje kultury:

To jest zawsze trudny temat, bo każde miasto musi wybierać. Tak, jak tre-
ner wybiera piłkarzy – niektórzy wchodzą na boisko, a niektórzy nie. My też 
tworząc projekt ESK nie byliśmy w stanie wszystkich zaprosić do współpracy. 
Zawsze pojawią się jakieś głosy negatywne, tworzy się taki przysłowiowy kwas. 
W Gdańsku nie było dużego kwasu – szczególnie po przegranej. Artyści zaczęli 
troszkę bliżej pracować z instytucjami kultury i uczestniczyć w życiu kultural-
nym, wykraczającym poza ich strefę. Teraz jest mi trochę ciężko odnieść się do 
tego. Podoba mi się to, że IKM prowadzi obserwatorium kultury – badania oce-
niające, prognozujące – to im bardzo dobrze wychodzi. To jest bardzo potrzebne 
miastu. Obserwując z zewnątrz – na pewno sytuacja się nie pogorszyła (GD08).

Dzięki doświadczeniom z konkursu na ESK artyści uzyskali szanse na 
większe wsparcie ze środków publicznych:

Z twardych czynników zmieniła się polityka grantowa w mieście, pojawiły się 
konkursy grantowe, festiwale, które przetarły sobie same szlaki w jakichś kulu-
arowych rozmowach, miały określone finansowanie. Po ESK pojawiły się trzy 
konkursy: na duże wydarzenia – powyżej 50 tys. złotych, małe wydarzenia – 
poniżej 50 tys. złotych i konkursy na granty dla artystów – tzw. małe granty. 
Pojawiły się realne narzędzia, stypendium prezydenta (ŁÓ07).

Nie było programów wspomagających mobilność. Pojawił się program, dotyczący 
pracowni artystycznych... Pojawiły się narzędzia wspierające twórczość, których 
Gdańsk wcześniej nie miał. W tym sensie to jest dostrzeżone jako pewna zmiana. 
Bardzo zmienił się krajobraz instytucjonalny, instytucje są bardziej otwarte na 
działania, które bezpośrednio przekładają się na działalność artystyczną. Waż-
niejsza od ilości jest zmiana myślenia o roli instytucji, jak ten potencjał instytu-
cjonalny może służyć osobom indywidualnym. W programach rezydencyjnych 
powstały też nowe przestrzenie. Wbrew pozorom dużo się zmieniło w polityce 
kulturalnej Gdańska, mam wrażenie, że świadoma polityka kulturalna się właś-
nie rozpoczęła. Sytuacja ciągle wymaga działań i zmian (GD05).

Badania pokazały, że w związku z ogólnym zdynamizowaniem działań 
w mieście, wynikającym ze starań konkursowych, częstymi odwiedzinami 
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ekspertów czy twórców polskich i zagranicznych, dzieleniem się dobrymi 
rozwiązania w zakresie choćby kwestii lokalowych, wynajmu czy innych 
zjawisk dotyczących inwestowania w artystów, upowszechniły się praktyki 
przekazywania artystom pomieszczeń, pracowni i przestrzeni wstawien-
niczych:

Pojawiły się też takie dwa duże narzędzia infrastrukturalne. Pierwsze, to lokale 
dla kreatywnych wzdłuż ul. Piotrkowskiej, a drugie to dzielnica artystyczna 
Księży Młyn, która też powstała jako idea w naszej aplikacji. Chcieliśmy, żeby 
w tej zabytkowej dzielnicy pojawiały się pracownie artystyczne – już kilkadzie-
siąt pracowni tam powstało przez ostatnie cztery lata. Powstało też EC1 – flago-
wa największa instytucja kultury, która cały czas się rozwija. Wczoraj dostała 
tytuł od „National Geographic” nagrodę za największy cud polski 2016 (ŁÓ07).

Respondenci zwracali także uwagę, że w trakcie starań konkursowych, 
które nastawione były na odkrywanie własnych zasobów, dało się zaob-
serwować wzrost znaczenia promocji rodzimych twórców:

To też się zmieniło, choć czasami trwało bardzo długo. W tym roku jest dopiero 
taka świadomość, że warto stawiać na polskich artystów. To nie tylko chodzi 
o to, aby zapraszać artystów z innych miast, ale może warto budować taką 
politykę, która pozwalałaby rozwijać się artystom łódzkim (ŁÓ08).

Z punktu widzenia zagadnień związanych z polityką kulturalną, kon-
kursowi ESK w Polsce zawdzięczamy przede wszystkim wygenerowanie 
nowego języka dyskusji o roli miasta we współczesnym świecie oraz roli 
miejskiej polityki kulturalnej. Wyraźnie dziś widać, że na pierwszym 
planie obecnych debat nie ma, jak dawniej, palących kwestii utrzymania 
instytucji kultury, przeciekających dachów, wysokości gaż aktorskich czy 
problemu emigracji solistów operowych. Podjęty został wieloaspektowy 
dyskurs o kreatywności człowieka, kreatywności miasta i jego mieszkań-
ców, w tym artystów. Jeśli przywołać jeszcze raz w tym kontekście teore-
tyczne koncepty Pierre’a Bourdieu, który pisał, że 

(...) kreatywność w sposób zasadniczy wiąże się z generowaniem nowych 
idei i nowych form, te zaś w większości zależą od zasobów ludzkich, które 
wywołują odświeżające interpretacje świata (za: Rewers, Skórzyńska 2010: 8), 

to wydaje się, że konkurs ESK stworzył sprzyjające warunki do budo-
wania zaufania na linii władze samorządowe – artyści. Przez wiele lat 
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dominował w tej relacji historycznie uzasadniony syndrom obustron-
nej nieufności: władzy wobec twórców i twórców wobec władzy9. Aże-
by powstawały nowe relacje i procedury, miasto musi być otwarte na 
pragmatycznych wizjonerów, zarówno na poziomie decydentów, jak 
i artystów, aktywistów i odbiorców sztuki. Takie horyzontalne ustawie-
nie aktywnych podmiotów działających w mieście wskazuje, że mogą 
kształtować się praktyki partnerskiego i partycypacyjnego mechanizmu 
współodpowiedzialności za miasto rozumiane jako dobro wspólne. I na-
wet jeśli sztuka jako taka niekonieczne podlega prawom demokracji (co 
wiadomo od starożytności), to jej twórcy mogą włączyć się w prode-
mokratyczny proces jej upowszechniania i wykorzystywania, i rozpo-
cząć konstruktywny dialog z innymi podmiotami kreującymi kulturę. 
W świecie globalizującym się wszyscy niczym naczynia połączone są od 
siebie zależni – bez sztuki nie ma kultury, bez kultury nie ma też sztuki. 
Koło się zamyka.

Andreas Billert pisał, że funkcjonujemy dziś w dziwnym napięciu 
„(...) między ‘odkrywaniem’ i  ‘powrotem’ od ‘miasta odziedziczonego’ 
oraz ‘wstrzeliwaniem’ w jego struktury nowych impulsów gospodarki 
globalnej” (Billert 2012: 22). To słuszna opinia i doskonale ilustrująca 
cały proces odkrywania zasobów badanych miast poprzez konkurs na 
ESK. Tak jak opisano w rozdziale dotyczącym tożsamości miasta, kon-
kurs wyzwolił autorefleksję i autodiagnozę nad miastem. Do procesów 
„odkrywania” miejskości i „otwierania oczu na miasto” przyczyniło się 
także włączanie poszczególnych miast w europejską dyskusję nad rolą 
miast ESK w rozwoju społeczeństw europejskich i kreatywności Euro-
pejczyków. To o tyle istotne, że funkcjonowanie polityki kulturalnej Unii 
Europejskiej zachodzi w synergii wobec innych polityk wspólnotowych, 
czyli że ESK pozostaje w związku wobec polityki spójności czy progra-
mów wspierających przemysły kreatywne. Respondenci bardzo dobrze 
wyczuwali trendy europejskie w myśleniu o kulturze w swoich miastach. 
Jeśli nawet nie nazywali zjawisk wprost, to dobrze przyswoili sobie kon-
cepcje planowania zintegrowanego, wzmocnienia spójności terytorialnej, 

9 Uzasadniony ze strony twórców wieloletnim ograniczaniem ich wolności twór-
czej ze względu na działania cenzorskie, natomiast z drugiej strony – postrzegania 
artystów jako nieodpowiedzialnych pięknoduchów. 
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czyli podstawowych założeń polityki spójności UE. Miasta europejskie 
są, jak wiadomo, głównym motorem wzrostu gospodarczego. Żeby 
usprawnić ich funkcjonowanie, UE przekazuje wypracowane zalecenia 
i rekomendacje. Jednym z nich był dokument Miasta jutra – wyzwania, 
wizje, perspektywy10 z 2010 roku, który odnotowywał np. konieczność 
wprowadzenia podejścia w zarządzaniu „opartego na ludziach, a nie na 
miejscach” (Augustyn 2012: 7–15), czy „łączenia formalnych struktur 
administracji z elastycznymi, nieformalnymi strukturami zarządzania, 
które odpowiadają skali występowania danego wyzwania” (tamże: 10) 
oraz „tworzenia systemów zarządzania umożliwiających budowanie 
wspólnych wizji godzących rywalizujące ze sobą cele i przeciwstawne 
modele rozwoju” (tamże).

Jednak różne nowatorskie metody prowadzenia polityki kulturalnej 
w miastach nie znalazły, według respondentów, natychmiastowego od-
zewu ze strony polskich samorządowców, a w niektórych przypadkach – 
żadnego. Siła przyzwyczajenia do stosowanych od lat metod pracy brała 
górę nad możliwością ich korekty. Kreowanie przestrzeni miejskich jako 
obszarów działań artystycznych było często przyjmowane z oporami. Od-
dolna kreatywność, równoległa do działań instytucjonalnych, jest w nie-
których przypadkach mile widziana w polskich miastach, ale w innych 
celowo ignorowana. Można przypuszczać, że samorządy poprzez proces 
ESK otworzyły się na zmianę w kulturze, ale nie do końca rozpoznają 
jej funkcję na przyszłość. Ponadto w wielu miastach pokutuje przekona-
nie urzędników o Urzędzie Miasta jako emanacji społeczności miejskiej, 
podczas gdy zdaniem wielu respondentów jest on wciąż instytucją mającą 
tendencję do zamykania się na miejską rzeczywistość. Partycypacyjne 
podejście do działań w kulturze jako wyraz egalitarnej odpowiedzialności 
ludzi za wspólnotę jest nowością w polskiej polityce kulturalnej i wciąż 
jest bardziej postulatem niż codziennym standardem.

Polityka inwestycyjna samorządów, wynikająca z implementacji fun-
duszy strukturalnych, z pewnością zmieniła możliwości w sferze kultury. 

10 European Union, Regional Policy, Cities of tomorrow – challenges, visions, 
ways forward, Brussels 2011. Dostępne w j. polskim: .europa.eu/regional_policy/pl/
information/publications/reports/2011/cities-of-tomorrow-challenges-visions-ways-
forward [dostęp: 22.01.2012].
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Powstało wiele nowoczesnych obiektów, muzeów, sal koncertowych, nie-
które z nich trwale wpisują się w pejzaż polskich miast i stają się ważnymi 
elementami ich struktury. Rozbudzone dzięki konkursowi na ESK aspira-
cje kulturalne wzmacniają tylko efekt oddziaływania takich instytucji. Jed-
nakże nadal istotną kwestią pozostaje zagospodarowanie tych miejsc oraz 
sprecyzowanie ich roli w strategiach i planach zrównoważonego rozwoju 
miast w przyszłości. Problem ten będzie szczegółowo opisany w rozdziale 
„Infrastruktura: Nowe instytucje kultury”.

Polityka kulturalna miast w świetle konkursu na ESK
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V

SIECI MIEJSKIE. KOALICJA MIAST 

(Bożena Gierat-Bieroń, Paweł Kubicki)

Jedną z najważniejszych cech miasta Zachodu jest refleksyjność, która 
pobudza do myślenia, stwarza dogodne warunki do rozwoju innowacyj-
ności (Kubicki 2016: 30–40). Refleksyjność kształtuje się między innymi 
dzięki usieciowieniu, które stymuluje ruch: ludzi i idei. Dla mieszkańca 
miasta włączonego w sieć wymiany doświadczenie „inności” jest czymś 
codziennym, pobudza refleksję o samym sobie i swojej grupie, sprzyjając 
tym samym kształtowaniu tożsamości lokalnej. Usieciowienie, tak charak-
terystyczne dla czasów współczesnych, w przypadku Europy ma bardzo 
bogate tradycje. Jedną z charakterystycznych cech wyznaczających specy-
fikę cywilizacji europejskiej było tworzenie miejskich sieci. Europa jako 
przestrzeń społeczno-kulturowa powstała i mogła się integrować w dużej 
mierze dzięki miastom włączonym w sieci wzajemnych zależności. Prawa 
miejskie i wszystko, co z nimi związane, rozprzestrzeniały się w ramach 
europejskich sieci miejskich. Kodyfikowane były w tzw. mieście macierzy-
stym i rozprzestrzeniały się na miasta-córki (Bartlett 2003: 261–263). To 
dzięki wymianie i współpracy Polska u zarania swojej państwowości mogła 
partycypować w najważniejszych procesach politycznych, ekonomicznych 
i społeczno-kulturowych Europy. Stopniowe wyłączanie Polski z tej sieci 
doprowadziło do osuwania się jej na coraz dalsze peryferia. Pozostawanie 
poza sieciami wymiany skazuje na stagnację i marginalizację.

Z uwagi na opisane zależności, tak ważną rolę w przypadku współ-
czesnej integracji europejskiej przywiązuje się do usieciowienia. Proces 
integracji europejskiej stymuluje między innymi szeroko rozumianą, wie-
lopoziomową współpracę, której najbardziej konkretnym wyrazem jest 
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zakładanie fundacji i stowarzyszeń o charakterze międzynarodowym czy 
transgranicznym. Kulturalne sieciowanie Europy miało poniekąd związek 
z brakiem formalnej polityki kulturalnej ze strony Wspólnot (aż do trak-
tatu z Maastricht) i tym samym słabością sektora kultury wobec polityk 
wspólnotowych, włączonych i rozwijanych w procesie zjednoczeniowym. 
Zawiązywanie grup branżowych, konsorcjów, elitarnych klubów, organi-
zacji, federacji, różnych lig czy forów miało i do dziś ma dawać szansę na 
sektorową i ponadgraniczną wymianę idei, myśli, wiedzy i doświadczenia. 
Stanowi niejako rozwinięcie współpracy międzynarodowej czy międzyrzą-
dowej, której podlegała kultura, oraz kreuje zupełnie nowatorski sposób 
komunikowania się instytucji i ludzi ze sobą (Schuster 2007: 19). Pojęcie 
„dobrej praktyki” jest jedną z najstarszych unijnych wskazówek stworzo-
nych dla zdefiniowania wspólnych poszukiwań w obrębie procesów in-
tegracyjnych. Praktycy mieli wymieniać się praktykami, a to dlatego, że 
praktyki nawet w obrębie jednej dziedziny (np. medycyny) miały różne 
osiągnięcia ze względu na stopień rozwoju kraju, stopień profesjonalizacji 
badań i odkryć naukowych. Właściwie już od początku lat osiemdzie-
siątych XX wieku Europa Zachodnia pokrywała się siecią stowarzyszeń 
i organizacji kulturalnych1, które stopniowo przekształcały się w platformę 
wymiany wiedzy i doświadczenia. Z czasem zaczęły one tworzyć profesjo-
nalne konsorcja branżowe, które stawały się elastycznymi organizacjami 
o charakterze kosmopolitycznym, implementującymi ówczesne metody 
pracy, odpowiadającymi wyzwaniom ery nowej ekonomii i przemysłów 
kreatywnych.

Rezolucja Rady Ministrów do spraw kultury z 14 listopada 1991 
roku2 jako pierwsza namawiała do rozwoju tego typu działalności poza-
rządowej w zakresie kultury i do poparcia jej przez Komisję Europejską 
jako dowodu na rosnącą świadomość europejskiego wymiaru w zakre-
sie kultury, wzmacniania procesów integracyjnych oraz tworzenia no-
wych form współpracy na poziomie ponadnarodowym3. Pełne poparcie 

1 Council of Europe, Forum of European Networks of Cultural Centres, Strasbourg 
1988. 

2 Resolution of the Council and the Ministers of Culture Meeting within the 
Council of 14 November 1991 on European cultural networks (91/C 314/01). 

3 Kazimierz Waluch, autor książki Sieci współpracy kulturalnej w Europie (2012), 
wywodzi historię sieci współpracy z dawniejszych czasów, przynajmniej z wieku XVIII, 
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dla idei sieciowania kultury wyraził art. 128 rozdz. XI TWE w wersji 
z Maastricht:

Działanie Wspólnoty zmierza do zachęcania do współpracy między Państwa-
mi Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich 
działań w następujących dziedzinach: pogłębiania wiedzy oraz upowszechnia-
nia kultury i historii narodów europejskich; zachowania i ochrony dziedzictwa 
kulturowego o znaczeniu europejskim; niehandlowej wymiany kulturalnej; 
twórczości artystycznej i literackiej włącznie z sektorem audiowizualnym4. 

Sieci kulturalne lokowały się w obrębie „niehandlowej wymiany”, bo-
wiem istota ich działania polegała właśnie na zderzaniu poglądów, zadań, 
informacji i wiedzy; doświadczeń oraz promowaniu wspólnych form ak-
tywności. Sieci cechuje niezależność i głębokie osobiste zaangażowanie 
członków. Pehn Gudrun wymienia cztery podstawowe cechy organizacji 
sieciowych: 1) mocne relacje interpersonalne wykraczające poza kwestie 
czysto kompetencyjne, 2) brak hierarchiczności, 3) otwartość na rozwój 
i zmianę, 4) innowacyjność struktur i działań (Gudrun 1999: 29). Rosnącą 
popularność sieci Rod Fisher (1997) tłumaczył tym, że pozwalały one na 
elastyczną komunikację, przekładającą się na rozwiązywanie konkretnych 
problemów w zakresie kultury, małym kosztem i w sposób horyzontalny. 
Nowością była ich pozainstytucjonalność i niezależność. Spośród cech cha-
rakterystycznych dla działalności sieci, opisywana poniżej Koalicja Miast 
mogłaby się wyróżniać zadaniem rzecznictwa (advocacy), gdyż – jak pisze 
Małgorzata Sternal – tego typu organizacje są „ważnym głosem środowiska 
na forum instytucji europejskich, orędując za wprowadzaniem rozwiązań 
prawnych i finansowych korzystnych dla sektora kultury w Europie” (Ster-
nal 2012: 10). W przypadku Koalicji Miast „orędowanie” odbywałoby się 
również na forum krajowym – za konkretnymi rozwiązaniami w politykach 
kulturalnych miast. Z czasem konkretne polskie propozycje w tym zakresie 
mogłyby się przenieść na forum europejskie i międzynarodowe.

przywiązując szczególną uwagę do działalności założonego w 1926 r. International 
Museum Office (IMO) oraz International of Library Associations and Institutions 
(IFLA) założonego w Szkocji w 1927 r. 

4 Traktat z Maastricht czyli Traktat o Unii Europejskiej został parafowany 11 grud-
nia 1991 r., podpisany 7 lutego 1992 r., Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maas-
tricht), w: http://www.wos.net.pl/materialy/traktat_z_maastricht.pdf, s. 30. 

Sieci miejskie. Koalicja Miast
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Badania wskazują, że europejskie sieci kulturalne przeszły swoją drogę 
od dekady wizjonerskiej, przez dekadę pragmatyczną po dekadę ponow-
nych regulacji, by stać się coraz większymi i coraz bardziej skutecznymi, 
ale też coraz bardziej podlegającymi lobby politycznemu. Badacze pod-
kreślają korzyści, jakie odnoszą europejskie sieci kultury (Bagdadi 2003: 
19–29; Börzel, Heard-Lauréote 2009: 135–151). Mówią o wzajemnym 
i wspólnym promowaniu organizacji, kreatywności, wynikającej z nie-
formalnych struktur NGO, bądź energii aktywistów, którzy ją tworzą, na-
bywaniu kompetencji do swobodnego poruszania się w środowisku mię-
dzynarodowym (również w przepisach unijnych), umiejętności szukania 
partnerów, wspólnym zdobywanie grantów i zarządzaniu międzynarodo-
wymi projektami. Jednocześnie podkreślają pewną niewdzięczność pracy 
w sieciach, wynikającą z trudności ich finansowania, pracy u podstaw, 
czy zdobycia zaufania u instytucji publicznych. Jean-Pierre Deru5, który 
prowadzi jedną z pierwszych tego typu organizacji w Europie (Marcel 
Hicter Association) twierdzi, że poważną przeszkodą w rozwoju europej-
skich sieci kulturalnych jest jednak ich obecne zhierarchizowanie, wyni-
kające z zasad konkurencji. Przez wiele lat tworzenia się niektóre z tych 
sieci wypracowały sobie stabilną markę, umożliwiającą obfite korzystanie 
z funduszy europejskich. Jako wysoce rozpoznawalne na rynku dominują 
w demokratycznie zdawałoby się ukształtowanym środowisku organizacji 
pozarządowych. Deru zaproponował schemat kształtowania i dojrzewania 
sieci. Przytoczymy ten schemat, aby móc lepiej ulokować Koalicję Miast 
w jej własnym procesie tworzenia. Deru wymienia 5 etapów: 

1. Forming: start, początek; 2. Storming: chaos początków. Po namysłach 
następuje faza aktywności; 3. Norming: sieć zaczyna się pokazywać i stabilizo-
wać; 4. Performing: sieć wie, w jakim punkcie się znajduje, jak ma postępować 
i kim są jej członkowie; 5. Adhourning: najtrudniejszy i najdelikatniejszy etap: 
trzeba zdać sobie sprawę z tego, że życie sieci dobiega końca i że należałoby 
zacząć od nowa, na nowych podstawach, albo zająć się czymś innym6.

5 J.-P. Deru, Powtórka z kultury; Sieci współpracy kulturalnej w Europie, http://
wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/672703.html [dostęp: 3.01.2017].

6 Deru dokonał tego podziału inspirując się pracami amerykańskiego ekonomisty 
Neila Wallace’a. J.-P. Deru, Kształtowanie się sieci współpracy kulturalnej w Europie: 
wyzwania i trendy, [w:] Europejski Kongres Kultury, Wrocław 8–11.09. 2011, www.
culturecongress.eu/ngo/ngo_bestpractoce_deru [dostęp: 03.04.2017].



159

Niezaprzeczalnie uważa się (Waluch 2012), że sieci kulturalne są no-
watorskim zjawiskiem w zarządzaniu kulturą w Europie, również dlatego, 
że promują samoorganizację, nowoczesny management „małych kosztów” 
oraz wykazują dużą samoświadomość sprzymierzonych ze sobą organiza-
cji. Przyczyniają się do tworzenia trwałych związków ponadnarodowych, 
są instrumentem wpływania na polityki publiczne, monitorują konkretne 
dziedziny, lobbują, wzmacniają gremia międzynarodowe w kolektywnej 
obronie interesów kultury i ludzi kultury, są w pewnym sensie sprzymie-
rzeńcem Unii w tworzeniu oryginalnych, pozapaństwowych rozwiązań 
organizacyjnych i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przez wie-
le lat były symbolem postpolitycznego modelu współpracy. Model ten 
opierał się na innowacyjnej metodzie współzarządzania wielu równych 
sobie podmiotów, wywodzących się z różnych realiów państwowych i po-
litycznych, tworzeniu nowych struktur, przełamujących monopol państwa 
na współpracę w Europie. Kazimierz Waluch (2012: 40) twierdzi, że dziś 
bardziej niż dawniej sieci chcą odgrywać ważną rolę w głównym nurcie 
polityki kulturalnej UE oraz w politykach krajowych. Samej Unii, która 
przejawia skłonność do instytucji o odpowiednio ustabilizowanej pozycji 
politycznej, chcą zaoferować inny sposób współpracy, zbudowany nie na 
etatyzmie i biurokracji, ale na interaktywnej pracy na rzecz wspólnych 
przedsięwzięć i wymiany wiedzy.

1. Od Turnieju Miast do Koalicji Miast

(Bożena Gierat-Bieroń, Paweł Kubicki)

Decyzje o przystąpieniu poszczególnych miast do konkursu na ESK w Pol-
sce zapadały w specyficznym kontekście. W pewnym uproszczeniu moż-
na zaryzykować twierdzenie o dominacji dyskursu rankingowego. Był to 
czas, kiedy zarówno media, jak też samorządowcy dużą wagę przykładali 
do różnego rodzaju rankingów, za pomocą których starano się mierzyć 
poziom rozwoju miast. Same rankingi mają swoje uzasadnienie, zwłaszcza 
jako wskaźniki ewaluacji i urefleksyjnienia lokalnych polityk miejskich. 

Od Turnieju Miast do Koalicji Miast
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Jednak w pierwszych latach po akcesji do UE dało się wyraźnie zauważyć, 
że niektóre działania lokalnych samorządów uwarunkowane były bardziej 
poprawą doraźnych wskaźników rankingowych niż rozwijaniem długo-
falowych polityk dających podstawy trwałego rozwoju miast. W takim 
kontekście konkurs na ESK, do którego zgłosiły się wszystkie (poza Krako-
wem) największe polskie miasta, wyzwolił początkowo ducha rywalizacji, 
co dobrze obrazują słowa jednego z respondentów:

Tu uruchomił się taki mechanizm rywalizacji, tak jak kiedyś był taki „Turniej 
Miast”. Niestety, często myślenie o kulturze w głowach decydentów jest takim 
myśleniem jak o rywalizacji. Decyzja zapadła, że przystępujemy do konkursu, 
bo wszyscy przystępują (PO03).

W praktyce proces ubiegania się o ESK miał odwrotny skutek. Zamiast 
ambicjonalnej rywalizacji, nastawionej na poprawianie doraźnych wskaź-
ników rankingowych, okazał się on mechanizmem sieciującym. Pozwolił 
na współpracę poszczególnych miast, stymulując dyfuzję idei i dobrych 
praktyk, w znaczący sposób przyczynił się do zmiany myślenia o roli 
kultury w procesie miastotwórczym, a zwłaszcza jej roli w kształtowaniu 
tożsamości lokalnych. Sieciowa współpraca, która z czasem uformowała 
się w postaci Koalicji Miast, okazała się być jednym z ważniejszych, dłu-
gotrwałych skutków konkursu na ESK.

Opisywana w poprzednich rozdziałach specyfika sfery communitas 
przyczyniła się także do większej refleksyjności, co z kolei pozwalało na 
tworzenie sieciowego forum wymiany dobrych praktyk w sferze kultu-
ry. Ilustracją takiego urefleksyjnienia może być jedna z wielu podobnych 
wypowiedzi:

W trakcie realizacji ŁESK bardzo istoty był proces przyglądania się sobie na-
wzajem. Pamiętam dokładnie rozmowy o tym, co robią Katowice czy Lublin. 
To jest dobre doświadczenia. Ponadto po tym zostają kontakty, uczyliśmy się 
różnych rzeczy, wymienialiśmy się specjalistami. Te doświadczenia pokazują, 
że taka koalicja ma sens. Ponadto, moim zdaniem, żadne z polskich miast nie 
ma takich zasobów, żeby bazować tylko na sobie (ŁÓ02).

Efektem tego myślenia stała się Koalicja Miast, której zręby ukształto-
wały się już w trakcie konkursu. Koalicja Miast była inicjatywą bezprece-
densową w historii programu Europejskiej Stolicy Kultury. Narodziła się 
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z chęci autentycznej współpracy miast starających się o tytuł ESK 2016, 
zwłaszcza jednak dzięki silnym więziom, jakie wytworzyły się pomiędzy 
zespołami przygotowującymi aplikacje konkursowe. W inicjatywie uczest-
niczyli zarówno reprezentanci władzy samorządowej, jak i osoby z biur 
ESK, czyli współtworzący formularze aplikacyjne autorzy, bądź współau-
torzy najważniejszych koncepcji artystyczno-kulturowych. Od początku 
podkreślano otwartą współpracę i wymianę myśli oraz koncepcji este-
tycznych, które są wartością nadrzędną w stosunku do pokusy rywalizacji 
i konkurencji międzymiastowej. Inicjatorzy spotykali się kilkakrotnie (na 
konferencjach w Lublinie i Wrocławiu, warsztatach w Gdańsku i Kongresie 
w Łodzi), zanim ustalono program prezentacji miast we Wrocławiu 2016 – 
taką artystyczną platformę Koalicji Miast dla ESK Wrocław 2016. Wydano 
wspólnie dokument Koalicja Miast. Projekt współpracy w ramach Euro-
pejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, który opisywał warunki wspólnego 
działania oraz operacjonalizował współpracę. Jeszcze przed finalnym roz-
strzygnięciem konkursu, w październiku 2010 roku miasta kandydackie 
podpisały w Szczecinie deklarację Obywatelskiego Partnerstwa dla Kultury 
2016 7, która oznaczała kolektywną współpracę z wygranym, niezależnie 
od tego, kto nim ostatecznie zostanie:

Pierwsza taka inicjatywa, żeby te zespoły się spotykały i podały sobie ręce, wy-
szła ze Szczecina i pierwsze spotkanie odbyło się w Szczecinie, i to tu przedstawi-
ciele miast starających się o ESK podpisali list intencyjny, że będą się nawzajem 
obserwować, wspierać i wymieniać doświadczeniami, ale też, że po wyborze 
miasta, które będzie sprawować ten tytuł, wesprą to miasto i będą współtwo-
rzyć jego program na miarę swoich możliwości (...). Po pierwszym spotkaniu 
w Szczecinie spotkaliśmy się w Łodzi, potem w Lublinie, potem we Wrocławiu, 
no i do tej idei nawiązuje projekt Koalicja Miast, która jest oparta o żywe kon-
takty wciąż aktywnych ludzi pracujących w różnych miastach (SZ08).

Aspekt współpracy pomiędzy miastami był jednym z  najczęściej 
podkreślanych wątków, zwłaszcza w wypowiedziach tych respondentów, 
którzy byli bezpośrednio zaangażowani w pracę zespołów konkursowych 
i sami dostrzegali, jaką wartością dodaną może być współpraca i wymia-
na doświadczeń. Współpraca ta rozwijała się na różnych poziomach, 

7 Więcej na ten temat w: Koalicja Miast. Projekt współpracy w ramach program 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Wrocław, b.d.w. (broszura).
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odnoszących się zarówno do sfery zinstytucjonalizowanej, jak też bezpo-
średnich kontaktów i relacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w pracę 
zespołów konkursowych ESK, co ilustrują cytowane poniżej wypowiedzi:

To się wzięło z poczucia, że te zmiany, które następują, są warte wymiany 
doświadczeń. Warto w którymś momencie budować programy dotyczące stra-
tegii miast. Są pewne mechanizmy, z których można korzystać, warto patrzeć 
krytycznie na własne polityki kulturalne, patrzeć co się sprawdza, a co nie. Na 
początku myśmy się spotkali w takim idealistycznym poczuciu, że wierzymy 
w to, że to powinna być nie tylko prezentacja miasta, ale też pokazanie po-
tencjału całego kraju. Wszyscy wiedzieliśmy, że wygra jedno miasto (GD05).

Pamiętam moją osobistą pierwszą reakcję, kiedy zobaczyłem założenia Łodzi. 
Przeczytałem, (...) że mają Kapitana Kulturę w ramach promocji Łodzi, że jesz-
cze będzie Miss Polski i Kapitan Kultura w żółtym płaszczyku będzie rozdawał 
nalepki w mieście. Siadłem i napisałem maila do Cendrowicza. Napisałem, że 
to jest totalna głupota, bo Kapitan Kultura to jest wzór amerykańskiej kultury. 
Nie ma nic wspólnego z europejską i że to nie chodzi o promocję kultury jako 
takiej, ale o zrobienie czegoś naprawdę nowego, innowacyjnego i pochwalenie 
się Europie, że mamy Łódź inną, dizajn, fotografia..., itp. Ale maila nie wysła-
łem....! Wyhaczyłem Cendrowicza na jakimś kongresie, wziąłem go do stolika 
i spytałem, dlaczego tak to robią? (...). I powiedziałem mu, że nam chodzi 
o zmianę w kulturze. Mnie po prostu zależało, żeby ten polski film czy dizajn 
czy przemysły kreatywne – jeśli Łódź by wygrała – żeby to poszło, rozlało się 
na Polskę, ale też żeby Europę czegoś nauczyć. I wtedy sobie pomyślałem, że 
bardziej jest sens współpracować niż się kłócić. I dobrze, że tego maila nie 
wysłałem, bo może byśmy dzisiaj nie gadali (LU08).

W trakcie realizacji badań sama idea Koalicji Miast spotykała się 
z dość powszechną akceptacją. Właściwie nikt z respondentów nie ne-
gował sensu rozwijania sieciowej współpracy. Pojawiało się jednak sporo 
istotnych pytań dotyczących przyszłości Koalicji. Dwie najważniejsze 
kwestie, jakie przejawiały się w wypowiedziach respondentów, odnosiły 
się do niezależności i reprezentatywności. Koalicja mogła się formalnie 
zawiązać dzięki instytucjonalnemu wsparciu samorządów, natomiast swo-
ją dynamikę zyskiwała przede wszystkim w oparciu o kapitał społeczny, 
który został wyzwolony w czasie konkursu na ESK. Z jednej strony re-
spondenci zwracali uwagę na kwestie finansowo-organizacyjne, czego 
przykładem jest wypowiedź jednego z respondentów pytanego, czy jego 
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zdaniem Koalicja Miast powinna funkcjonować po zakończeniu wro-
cławskiego ESK 2016:

Tak, tak, to by było dobre, ale to musiałoby być uniezależnione od władz, a prze-
cież wszystko rozbija się o finansowanie. Jak długo podmioty tego typu będą 
finansowane wyłącznie z pieniędzy publicznych, dystrybuowanych przez władze 
lokalne, tak długo nie będą w stanie się uwolnić. Można wojować i mówić o ide-
ałach, ale jak się bierze kasę publiczną, to jest to moim zdaniem niemożliwe 
w pełni. To staje się możliwe, jeśli co najmniej się zdywersyfikuje źródła finanso-
wania i ma się finansowanie miejskie, państwowe, być może przez mechanizmy 
ekonomii społecznej i np. fundusze unijne. Jeśli ma się takie finansowanie, to 
można myśleć o niezależności (WR04).

Natomiast o  sile kapitału społecznego napędzającego współpracę 
w ramach Koalicji Miast, świadczyć może szereg podobnych wypowiedzi:

Przez cały proces ESK pojawiło się mnóstwo fantastycznych przyjaźni, pozy-
tywnych relacji między ludźmi. Ma to ogromne znaczenie i na poziomie urzęd-
ników, pracowników, jak i mieszkańców (LU07).

Oprócz tego, że narodziła się chęć wspólnych projektów, to narodziła się też 
taka ludzka przyjaźń (ŁÓ07).

Poczucie, że współpraca i relacje, które się narodziły mają sens, przetrwały. 
W bardzo wielu miastach zmienili się ludzie, którzy koordynują te działania, 
choć jest taki trzon – te parę osób, które stały się takimi łącznikami i zbudowały 
Koalicję (GD05).

Ważne przy budowaniu koalicji jest budowanie zaufania. My budujemy za-
ufanie między ludźmi, którzy się nie znają, między środowiskami, nie tylko 
artystycznymi, ale też menedżerskimi. Nagle musimy stworzyć coś wspólnego 
w grupie, która nie ma siebie na wyciągnięcie ręki. Mówimy innymi językami, 
bo mamy zupełnie inne miasta i potrzeby. I to jest wyzwanie (WR07).

Ten kapitał społeczny jest niewątpliwie bardzo cennym zasobem. Bez 
niego Koalicja by nie powstała, a nawet jeśli zostałby stworzony podobny 
projekt, to zapewne rozpadłaby się zaraz po werdykcie jury, ogłaszającym 
zwycięzcę konkursu na ESK 2016. Bardzo dobrze pokazało to pierwsze spo-
tkanie po zakończeniu konkursu, odbywające się w lutym 2012 w Lublinie, 
gdzie mimo emocji związanych z ostatecznym wynikiem konkursu zdecy-
dowano się na kontynuację współpracy, która trwa do dziś (Kubicki 2012).
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W trakcie realizowanych badań respondenci, którzy nie uczestniczyli 
w pracach zespołów konkursowych, zwracali jednak uwagę, że efektyw-
ność Koalicji Miast powinna być budowana na pomostowym kapitale 
społecznym. Innymi słowy, aby mogła ona odgrywać istotną rolę w sfe-
rze miejskiej polityki kulturalnej, musi być postrzegana jako instytucja 
otwarta na różne środowiska. Problem reprezentatywności, zresztą nie 
tylko Koalicji Miast, był często poruszanym wątkiem w trakcie realizo-
wanych badań, czego przykładem są cytowane poniżej uwagi jednego 
z respondentów:

Dla mnie największym problemem w tych wszystkich działaniach oddolnych, 
które próbują się samoorganizować, to jest mechanizm reprezentatywności (...). 
I z Koalicją jest tak samo. Fajnie, że miasta próbują ze sobą rozmawiać, tylko 
kto je reprezentuje? I zawsze jest tak, że jacyś ludzie zaczynają decydować, czyli 
inni czują się odrzuceni. Więc ważne jest, żeby robić możliwie jak najbardziej 
otwartą na nowe środowiska, czy Koalicja ma by współpracą pomiędzy samo-
rządami czy ludźmi kultury czy teoretykami? Bardzo mi brakuje tej płaszczyzny, 
która by to dookreślała. Aczkolwiek to, co się dzieje, uważam, że jest ciekawe 
(PO03).

Problem reprezentatywności Koalicji Miast był szczególnie ekspono-
wany przez respondentów wywodzących się ruchów miejskich, krytycznie 
nastawionych do „pozorowanych działań” samorządów lokalnych. Do 
rangi symbolu takich właśnie działań urosła idea miast partnerskich:

To tak, jak instytucje miast partnerskich, które moim zdaniem służą tylko do 
tego, żeby na wjeździe do miasta ustawić tabliczkę z nazwami miast partner-
skich, to jest wszystko, co ja widzę w tym, że miastem partnerskim Katowic jest 
Kolonia na przykład, suma summarum bardzo fajne miasto, z którym można 
wiele rzeczy porobić. (KA02)

O efektywności Koalicji, a zwłaszcza jej legitymizacji, decydować bę-
dzie otwieranie się jej na szersze środowiska, reprezentujące różne sfery 
miejskiej aktywności, co może być gwarancją, że Koalicja Miast nie po-
dzieli losów idei miast partnerskich:

My, jak organizowaliśmy I i II Kongres Ruchów Miejskich, to robiliśmy takie 
naciski, żeby skończyć z taką retoryką konkurencji pomiędzy miastami. Więc 
pomysł, żeby budować Koalicję Miast jest oczywiście bardzo fajny. Tylko że (...) 
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jak to ma być taka wymiana programowa, to fajnie, bo wielu ludzi nie stać, 
żeby pojechać na jakiś spektakl czy koncert do innego miasta, ale też jest takie 
zagrożenie, że to będzie kolejna akcja, że wymieniamy dobre praktyki, czyli 
gadamy w nieskończoność i nic z tego nie wynika. Odpowiedź na to pytanie 
jest zależna od tego, na czym to się ma opierać, jakie instytucje będą w tym 
uczestniczyć, jeśli to się będzie opierać na magistratach, to stanie się coś takiego 
jak miasta partnerskie (ŁÓ02).

Niemniej jednak to właśnie respondenci wywodzący się ze środowiska 
ruchów miejskich wskazywali na istotne, potencjalne możliwości, jakie 
Koalicja może odegrać w sferze polityk miejskich. Jedną z przesłanek, 
która legła u podstaw tworzenia Kongresu Ruchów Miejskich w 2011 roku, 
było przekonanie, że jedynie siła lobbingu zintegrowanego środowiska 
może stać się skutecznym narzędziem w zabiegach o efektywną politykę 
miejską. Polska, mimo deklarowanej decentralizacji i wzmacniania samo-
rządów, jest de facto krajem silnie scentralizowanym. Pojedyncze samorzą-
dy w starciu ze scentralizowanym aparatem resortowym stoją z reguły na 
straconej pozycji. Doświadczenie z działalności w usieciowionych ruchach 
miejskich przekładało się zatem na postrzeganie roli, jaką może czy też 
powinna odgrywać Koalicja Miast:

Myślę, że fajnie by to było, jakby to była taka grupa nacisku, która przepychała-
by ważne dla kultury rzeczy na szczeblu centralnym. Czy grupa, która mogłaby 
tworzyć wspólne dokumenty na wzór strategii kultury miejskiej, gdzie też można 
by prototypować jakieś działania (KA03).

Uważam, że nie tylko jest sens, ale to jest niezbędne, chociażby z moich do-
świadczeń z ruchów miejskich, ich największa siła polega właśnie na współ-
pracy, na tym, że uczymy się metod działania, wiemy, jak reagować, mamy 
wzajemną pomoc. Więc ludzie kultury, którzy są w bardzo podobnej sytuacji, 
bardzo dużo by dzięki temu osiągnęli. Ale ja nie widzę tak na prawdę tego 
działania (WR01).

Z odpowiedzi na pytania odnoszące się do sensu i charakteru działań 
Koalicji w przyszłości, wyłania się jeden zasadniczy wątek, który można 
opisać za pomocą idei think tanku czyli instytucji, która zbiera i wypra-
cowuje dobre praktyki dotyczące polityk publicznych, tworzy ekspertyzy 
oraz bierze udział w debacie publicznej na temat kultury miast. W Polsce, 
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z uwagi na szereg czynników, think tanki zorientowane na szeroko rozu-
miane polityki miejskie właściwie nie istnieją. Zdaniem respondentów 
tę lukę mogłaby, oczywiście jedynie w pewnej części, wypełniać Koalicja 
Miast:

To powinna być platforma wymiany dobrych praktyk, dzielenia się dobrymi 
rozwiązaniami, pokazywania, jakie są ścieżki, żeby coś załatwić. Czasem jest 
tak, że wydaje się, że coś się nie da, a patrząc na inne miasta widzimy, że się 
jednak da. I to jest bardzo dobry argument dla urzędników, tak ja teraz CSK 
(Centrum Spotkania Kultur) będzie walczyć, żeby postawić ule na dachu, a od 
paru lat obowiązują uchwały Rady Miasta, które zakazują hodowli pszczół 
w centrum miasta. To, jakich użyć argumentów, można mówić, że pszczoły nie 
gryzą, ale głównym argumentem będzie to, że w Krakowie można, we Wrocła-
wiu można, a w Nowym Jorku to są miliony tych pszczół. Jakby to była taka 
platforma wymiany doświadczeń, to byłoby spoko (LU01).

Dla mnie najbardziej ciekawe jest podpatrywanie siebie nawzajem, tego jak 
wygląda organizacja, jakie są drogi przetarte w innych miastach, tego co można 
od innych przechwycić i czym można innych zarazić (LU02).

Każda dobra współpraca mądrze usieciowana ma sens. Można skorzystać z tzw. 
dobrych praktyk i nie wszystko musimy przerabiać na własnej skórze. Po drugie, 
może się zawiązać interesująca współpraca na zasadzie wymiany, czyli kto co 
robi de facto. Udział w projektach usieciowanych bardzo nam pomaga. Mamy 
odbiorców ogólnopolskich i międzynarodowych (KA05).

Obszar wymiany doświadczeń i takiego networkingu w samym obszarze kul-
tury, to super zadziałało – to Koalicja Miast i narzędzia, które za tym stały 
sprawiły, że się do siebie przybliżyliśmy. Spotkaliśmy się wśród tych wszystkich 
miast, które odpadły we Wrocławiu i zostaliśmy zaproszeni do współpracy. Nie 
było żadnej rywalizacji, żadnych gorzkich żali (ŁÓ07).

Część respondentów wskazywała konkretne pomysły, jak miałaby się 
rozwijać taka instytucjonalna współpraca:

Koalicja – jak każda – jest dobrym pomysłem. W Liverpoolu zawsze istnia-
ły koalicje na wszelkich polach i szczeblach i to działało rewelacyjnie, tylko 
tam jest inny poziom funkcjonowania. Nie wiem, jak to zadziała w Polsce. 
W kulturze koalicja ma sens, żeby stworzyć jakieś ramy strategii kulturalnej, 
wypracować wzorce, dobre praktyki. Wszystko się opiera na jakości tych prze-
prowadzanych prac i ludzi, którzy są w to zaangażowani. Oczekiwałbym, że 
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przy okazji koalicji zostaną dobre praktyki, że powstanie jakieś formalne lub 
nieformalne ciało, które będzie działało na rzecz rozwoju kulturalnego, współ-
pracy, a nie rywalizacji. Rywalizacja to jest nasza odwieczna bolączka. Ogólna 
idea ESK była taka, że miasta kandydujące mają ze sobą współpracować i roz-
mawiać. Ja bym oczekiwał, żeby w każdym mieście była wyznaczona osoba 
z jakimś poziomem decyzyjności i żeby takie osoby zawiązały na początek 
koalicję, a później niech to idzie szerzej. Byłoby dobrze, gdyby w przyszłości te 
miasta były bliżej siebie. W różnorodności ich siła (miasta mają różne historie, 
budżety itd.), można stworzyć wiele wspólnych, fantastycznych rzeczy. Taka 
banalna rzecz, jak wykorzystanie środków unijnych, których zaraz będzie coraz 
mniej. Polska ma bardzo niski wskaźnik wykorzystania środków. Pojawiła się 
również propozycja dalszej współpracy oparta na konkretnym celu, jakim będą 
w 2017 r. obchody 700-lecia miasta Lublina. To pozwala koalicjantom snuć 
plany na współpracę. Taka targetowa i krótkodystansowa działalność koalicji 
wydaje się mieć sens, gdyż wyznacza bliską perspektywę wspólnych przedsię-
wzięć i pozwala na formułowanie w międzyczasie postulatów dotyczących 
dalszej działalności (LU07).

Respondenci zwracali też uwagę, że instytucjonalizowanie Koalicji 
wymagać będzie wyodrębnienia silnego lidera, który będzie koordynować 
działania i wyznaczać cele:

Zależy od jakiegoś silnego lidera projektu (jak pokazała praktyka). We Wro-
cławiu w ramach Impartu i tej głównej organizacji pracującej nad ESK, gdy 
pojawi się jakaś chęć kontynuacji projektu i pojawi się jakiś lider, to myślę, że 
dalej możemy się spotykać, bo narodziła się realna współpraca i my przez te 
kilka lat naprawdę się polubiliśmy jako miasta. To była wspólnota problemów, 
w każdym mieście mieliśmy taki kontekst i podobne problemy przy realizacji 
z władzami miasta. My się wspieraliśmy i wymienialiśmy doświadczeniami 
i to zadziałało. Myślę, że na poziomie ludzkim to zostanie, ale jak będzie silny 
lider projektu to zostanie to też na poziomie kontynuacji projektowej (ŁÓ07).

Modelowym przykładem współpracy w ramach Koalicji Miast były 
prezentacje roku festiwalowego 2016, które obejmowały cykle pokazów 
danego miasta w miejskiej przestrzeni Wrocławia (ulice, tramwaj) lub 
instytucjach nietypowych (w Arsenale, w kamienicy miejskiej czy u stóp 
wzgórza). Odbywały się one od maja do września 2016 roku. Koalicja 
Miast dała ostatecznie 7 pokazów pod bardzo zróżnicowanymi tytuła-
mi: Lublin: Miasto Inspiracji, Szczecin: Przestrzeń Wspólnego Dialogu, 

Od Turnieju Miast do Koalicji Miast



168 Sieci miejskie. Koalicja Miast

Katowice: Miasto muzyki; Poznań: Następny przystanek, Gdańsk: Znajomi 
znad morza; Łódź: Tkana odnowa. Osobnym projektem były prezentacje 
Wrocławia we wszystkich miastach koalicyjnych, przebiegające pod ha-
słem Wrocław dla kultury. Mimo że ten aspekt nie podlegał badaniu (bo 
dotyczył roku festiwalowego 2016), to pojawiał się on często w wypowie-
dziach respondentów, zwłaszcza wrocławskich, którzy mieli okazję zapo-
znać się z ofertą kulturalną miast tworzących Koalicję Miast i był bardzo 
dobrze oceniany, czego przykładem jest cytowana poniżej wypowiedź:

Z punktu widzenia Wrocławia to się udaje naprawdę zachwycająco. Jest py-
tanie do Ministerstwa Kultury, żeby oni zobaczyli, jaką to ma ogólnopolską 
wartość. Jest jasne, że kultura rodzi się w dialogu, we wspólnej wymianie myśli. 
Ja zauważam, że ludzie kultury, artyści nie są tak bardzo skłonni, żeby się wy-
mieniać, współpracować, jakoś ze sobą dialogować. Bywają otwarci ludzie, ale 
generalnie na własnym poletku. Gdyby się z tego narodziła taka sieć wymiany, 
żebyśmy się wzajemnie oglądali, to byłoby coś. Ja jestem dumny, żeśmy to za-
początkowali, ale to myślenie, że nie jarmarki tylko porządna sztuka i inwesto-
wanie w kulturę buduje pozycję i markę miasta, to się zaczęło od konkursu. To 
się zadziało na szeroką skalę. Efekt jest wspaniały, bo to zostanie, i w myśleniu 
i w materiale zostanie (WR09).

Koalicja Miast, funkcjonująca na zasadzie think tanku stymulującego 
sieci współpracy, potencjalnie może stawać się bardzo ożywczym impul-
sem dla funkcjonowania sfery kultury w miastach. Usieciowienie, co dość 
oczywiste, stymuluje dyfuzję społeczną i kulturową, przyczynia się też do 
zmian w relacjach w sferze władzy, co ma istotne znaczenie w przypad-
ku polityk kulturalnych w miastach. Kultura jest tą sferą, która w sposób 
szczególny wymaga refleksyjności, w przeciwnym razie ewaluować może 
w kierunku systemów autopojetycznych – zamykających się na otocze-
nie i kontakty zewnętrzne. To natomiast ogranicza możliwości rozwoju, 
innowacyjności i kreatywności. Intensywne, wzajemne relacje w ramach 
sieci miast przyczyniają się także do wzmacniania tożsamości lokalnych. 
Proces kształtowania tożsamości zawsze wymaga relacji z partnerami. Aby 
odkryć siebie, docenić własne zasoby, konieczny jest – jak pisaliśmy już 
wcześniej – metaforyczny „inny”, w oczach którego można się przeglądać. 
Taką właśnie rolę odgrywają sieci, w ramach których miasta „przygląda-
ją się sobie nawzajem”. Koalicja Miast ma też szanse stać się organizacją 
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wspierająca miasta w budowaniu lokalnych polityk kulturalnych oraz 
wdrażaniu innowacyjnych praktyk rozwojowych.

Przeprowadzone badania wskazują, że opisywana Koalicji Miast – 
zgodnie z klasyfikacją Deru – jest w fazie Stormingu, czyli burzy mózgów, 
chaosu początków. Nikt z jej członków do końca nie wie, czy projekt będzie 
miał dalszy ciąg i czy ostatecznie osiągnie zakładane cele. Zgodnie z dyna-
miką rozwoju sieci europejskich, albo stają się one z czasem znaczącym 
i wspólnym głosem środowiska, albo z powodu niestabilności finansowej 
(najczęstszy powód rezygnacji z dalszych prac), zostają one rozwiązane. 
Niemniej jednak opisywana Koalicja Miast ma wszelkie znamiona orga-
nizacji o ożywczym charakterze, która z racji swojej niezależności i trans-
regionalnej, a w przyszłości może transgranicznej struktury ma szanse stać 
się swobodnie działającą siecią promującą nowoczesne europejskie miasta, 
w których kultura odgrywa rolę współkształtującą lokalne polityki. Sieci, 
jak wiadomo, mogę być miejskie, regionalne, narodowe, mogą mieć cha-
rakter tematyczny lub stanowić stowarzyszenia branżowe. Niezależnie od 
profilu i misji publicznej, największą ich zaletą jest włączanie się w proces 
budowania społeczeństwa obywatelskiego, a poprzez swoją demokratyczną 
strukturę uczenie się na co dzień demokracji.

Od Turnieju Miast do Koalicji Miast
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VI

INFRASTRUKTURA.  
NOWE INSTYTUCJE KULTURY 

(Joanna Orzechowska-Wacławska)

1. Pomiędzy Bilbao a Walencją

Bilbao i Walencja to dwa miasta, które we współczesnej Europie stały się 
odmiennymi symbolami tego, w jaki sposób inwestycje w kulturę mogą 
stymulować rozwój miast. Analizując dalej rolę kultury i infrastruktu-
ry kulturalnej w procesie miejskiego odrodzenia, konieczne jest krótkie 
przybliżenie polskiemu czytelnikowi specyfiki tych dwóch hiszpańskich 
miast. Wynika to z faktu, że zarówno w Bilbao, jak i w Walencji przyjęto 
pozornie podobną strategię: rozwój miasta stymulowany miał być poprzez 
inwestycje w instytucje kultury. Okazało się jednak, że sposób realizacji 
strategii, dobór konkretnych rozwiązań, powiązanie tej strategii (lub brak 
takiego powiązania) z szerszym planem rozwojowym i kontekstem lokal-
nym – wszystko to zasadniczo różniło oba te miasta, w konsekwencji czego 
skutki tych polityk były całkowicie odmienne. Bilbao, w którym przyjęta 
strategia przyczyniła się do skutecznego zrepozycjonowania miasta na 
arenie międzynarodowej i poprawy warunków życia jego mieszkańców, 
do dziś stawiane jest za wzór do naśladowania dla innych ośrodków po-
przemysłowych. Z kolei Walencja stała się symbolem nieudolnej i źle pro-
wadzonej polityki miejskiej, w której przeinwestowano w wielkoskalowe 
gmachy instytucji kultury.
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Należy pamiętać, że gdy polskie miasta w szczytowym okresie opty-
mizmu poakcesyjnego przystępowały do konkursu na ESK, hiszpańskie 
miasta zaczynały boleśnie odczuwać skutki kryzysu finansowego, w dużej 
mierze wywołanego pęknięciem bańki spekulacyjnej na rynku nierucho-
mości. To właśnie w tym czasie Walencja, inwestująca w spektakularne, 
ale i bardzo drogie budynki, okrzyknięta została krainą tzw. białych słoni1. 
Bilbao natomiast, mogące się pochwalić nie mniej spektakularnymi inwe-
stycjami, nie odczuło specjalnie skutków kryzysu i nie straciło swojego 
impetu rozwojowego. Kluczowym zatem pytaniem nie jest to, czy należy 
budować spektakularne inwestycje kultury, ale jak wpisywać je w tkankę 
miejską, aby mogły stawać się kołami zamachowymi rozwoju.

Bilbao jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku było pod-
upadłym miastem poindustrialnym, które swoje lata świetności zdawało 
się mieć już dawno za sobą. Najlepszy okres jego koniunktury przypadł 
na przełom XIX i XX wieku, gdy z miasta portowego i handlowego prze-
istoczyło się w tętniący życiem ośrodek industrialno-finansowy, centrum 
rozkwitającego wówczas tzw. bilbaońskiego obszaru metropolitalnego 
(área metropolitana de Bilbao, BOM), a zarazem jedno z ważniejszych 
przemysłowych miast portowych nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, lecz 
w całej Europie Zachodniej. Powodem przemiany gospodarczego profilu 
miasta był zachodzący z niezwykłą intensywnością na tych terenach proces 
uprzemysłowienia, który zapoczątkowany został reformami prawno-ustro-
jowymi z połowy XIX wieku (Orzechowska-Wacławska 2014a). Właściwie 
aż do lat siedemdziesiątych XX wieku Bilbao zachowało swój industrialny 
profil, będąc w czasach dyktatury generała Franco istotnym ośrodkiem 
hiszpańskiego przemysłu ciężkiego. Na płaszczyźnie międzynarodowej 
jego znaczenie gospodarcze było już jednak dość znikome, co wynikało 
w dużej mierze z polityki gospodarczej Hiszpanii tego okresu i jej wyraź-
nej ekonomicznej marginalizacji. Sytuację pogorszył dodatkowo kryzys 
naftowy z lat siedemdziesiątych, który miał bardzo duży wpływ na całą 
Hiszpanię, w szczególności zaś na jej najbardziej uprzemysłowione regio-
ny, w tym przede wszystkim na Kraj Basków. Trzeba koniecznie zaznaczyć, 

1  Określenie to często stosowane jest do opisu przeskalowanych i przeszacowa-
nych finansowo inwestycji, które nie służą społeczności lokalnej, stają się natomiast 
poważnym obciążeniem dla samorządowych budżetów. 
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że dla Hiszpanii skutki tego kryzysu zbiegły się w czasie z głębokimi prze-
obrażeniami systemu politycznego i procesem demokratyzacji po śmierci 
generała Franco. Głębokiej transformacji ustrojowej, przez którą przecho-
dziła Hiszpania od 1975 roku, nie towarzyszyła odpowiednio powściągliwa 
(restrykcyjna) polityka gospodarcza, czego wymagałaby ówczesna sytuacja 
ekonomiczna. Miało to katastrofalne wręcz skutki dla regionów uzależ-
nionych od przemysłu, a takim był rejon Bilbao. Proces deindustrializacji 
z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku był nie-
zwykle trudny. Szacuje się, że w ciągu pierwszych dziesięciu lat reform, tj. 
między 1975 a 1985 rokiem, zatrudnienie w przemyśle baskijskim spadło 
o 24%, co odpowiadało cięciom ok. 94 700 etatów (Cerro Santamaría 
2007: 63). Zamknięto wiele zakładów pracy w sektorze produkcji żelaza 
i stali, a także w przemyśle stoczniowym. W 1986 roku bezrobocie w re-
gionie osiągnęło poziom 21%2. Bilbao w latach osiemdziesiątych XX wieku 
stało się nie tylko miastem borykającym się z problemami strukturalny-
mi, lecz także miastem brzydkim i zaniedbanym – aktywność portową 
przenoszono stopniowo w kierunku ujścia rzeki, pozostawiając w samym 
centrum wiele opustoszałych i zniszczonych terenów postoczniowych. 
Zmniejszyło się także znaczenie polityczne miasta, bowiem stolicą wspól-
noty autonomicznej została znacznie mniejsza (i mniej rozpoznawalna od 
Bilbao) Vitoria-Gasteiz. Obrazu upadającego ośrodka poprzemysłowego, 
jaki towarzyszył Bilbao lat osiemdziesiątych, dopełniała jego specyficzna 
„renoma”: powszechnie na arenie międzynarodowej – co potwierdzają 
badania Iñakiego Zabalety (1999) – kojarzono go głównie z działalnością 
baskijskiej terrorystycznej grupy ETA.

Potrzeba ekonomicznej, społecznej, ale także i wizerunkowej zmia-
ny miasta (i de facto całego regionu) została dostrzeżona już pod koniec 
lat osiemdziesiątych, a realizację działań rewitalizacyjnych prowadzono 
konsekwentnie od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyjęta w mieście 
strategia opierała się na czterech zasadniczych fundamentach: długoter-
minowym, strategicznym planowaniu, zaangażowaniu instytucji publicz-
no-prywatnych jako kluczowych podmiotów sprawczych, rozbudowie 
infrastruktury miejskiej i realizacji projektów wielkoskalowych (Orze-
chowska-Wacławska 2014b). Wizytówką całego projektu było Muzeum 

2  Dane na podstawie Eustat.

Pomiędzy Bilbao a Walencją
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Guggenheima. Decyzja o jego budowie zapadła już w 1991 roku, a na 
miejsce jego usytuowania wybrano Abandoibarrę – nabrzeżną, centrycznie 
położoną część miasta, gdzie dawniej prowadzono działalność przemy-
słowo-portową. Inwestycja od samego początku budziła spore zaintere-
sowanie mediów, a po otwarciu w 1997 roku muzeum stało się magnesem 
przyciągającym rzesze turystów z kraju i zagranicy.

Istnieją dwa zasadnicze powody, dla których bilbaońskie Muzeum 
Guggenheima budziło tak wielkie emocje, skupiając uwagę szeroko ro-
zumianej opinii publicznej. Pierwszym była historia, która stała za in-
westycją, a którą krótko opisać można mianem swoistego „mezaliansu” 
w świecie sztuki: bardzo prestiżowa, ale przeżywająca trudności finansowe 
amerykańska instytucja kultury zdecydowała się otworzyć europejską filię 
swojego muzeum w zamożnym, ale postrzeganym jako niebezpieczny, 
i w gruncie rzeczy bardzo mało znanym rejonie Europy. Historia sama 
w sobie miała duży medialny potencjał, by wzbudzić zainteresowanie 
i rozbudzić wyobraźnię. Drugim powodem był niezwykły projekt archi-
tektoniczny Franka Gehry’ego, który przyciągał uwagę architektów z ca-
łego świata. O Muzeum Guggenheima pisały najważniejsze tytuły prasy 
międzynarodowej, uznając go za jedną z najistotniejszych budowli XX 
wieku (Orzechowska-Wacławska 2015).

Muzeum od początku okazało się sukcesem frekwencyjnym. W ciągu 
pierwszych trzech miesięcy odwiedziło go prawie 260 tys. osób, a do końca 
1998 roku ponad półtora miliona. Średnio, co roku do muzeum przycho-
dzi około milion zwiedzających3. Wymiernym tego efektem jest – notowa-
ny od początku funkcjonowania Muzeum Guggenheima – wzrost ruchu 
turystycznego w regionie. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania liczba 
zagranicznych przyjezdnych korzystających w Bilbao z usług hotelarskich 
się podwoiła (61 173 w 1997 roku i 126 953 w 1998 roku). W 2013 roku 
cudzoziemców było w mieście ponad pięć razy więcej niż w 1997 roku 
(296 853) (Orzechowska-Wacławska 2015: 112). Konsekwencją napływu 
turystów jest notowany rokrocznie wzrost dochodów w regionie. Szacuje 
się, że pośrednie i bezpośrednie wpływy z działalności muzeum zwiększają 
co roku PKB Kraju Basków o przeszło 2 miliardy euro, co oznacza roczny 
wpływ do budżetu baskijskiego rzędu 25–30 mln euro (tamże: 123).

3 Guggenheim Muzeum, Bilbao, Notas de prensa, lata 2000−2014. 
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Drugą, obok wspomnianego wyżej ożywienia ekonomicznego, wi-
doczną konsekwencją budowy muzeum jest niezwykła zmiana wizerun-
kowa miasta. Muzeum stało się szeroko komentowaną rewelacją w świecie 
architektury, którą koniecznie trzeba było zobaczyć, a Bilbao dzięki niemu 
niemal z dnia na dzień znalazło się na mapie kluczowych destynacji tury-
styki kulturowej. W ciągu dwóch pierwszych lat jego istnienia napisano 
o nim 8,5 tysiąca artykułów prasowych (Cerro Santamaría 2007: 102–103). 
Wraz z proliferacją tekstów i doniesień o muzeum, zmieniała się także 
narracja o mieście – Bilbao zaczęto opisywać tak, jak pisano o muzeum, 
określając go jako nowoczesne (!) i innowacyjne.

Ta niezwykła metamorfoza miasta, które w niespełna dekadę z pod-
upadłego ośrodka poprzemysłowego przemieniło się w rozpoznawalne 
miasto globalne, sprawiła, że Bilbao okrzyknięto sukcesem polityki rewi-
talizacyjnej. Ponieważ wizytówką projektu, a zarazem nowym symbolem 
miasta stało się Muzeum Guggenheima, stąd zaczęto mówić o tzw. efekcie 
Guggenheima (czasem szerzej: „efekcie Bilbao”). Pod tym pojęciem kryło 
się przekonanie, że wielkoskalowa spektakularna inwestycja w obiekt kul-
tury, wykorzystująca innowacyjny projekt architektoniczny, może – tak jak 
miało to miejsce w Bilbao – wzbudzić zainteresowanie, przyciągnąć tury-
stów, ożywić gospodarkę i skutecznie usieciowić miasto, zapewniając mu 
światową rozpoznawalność. Takie myślenie niejednokrotnie prowadziło 
do przekonania, że do powtórzenia sukcesu Bilbao powinno wystarczyć 
zbudowanie muzeum, filharmonii czy opery, byleby tylko gmach tej in-
stytucji był wystarczająco innowacyjny, łamiący standardy współczesnej 
architektury, krótko mówiąc: by był oszałamiający i przykuwał uwagę.

Wiele miast na świecie próbowało pójść w ślady Bilbao, dokonując in-
westycji w spektakularne budynki instytucji kultury. Polska nie jest tu wy-
jątkiem. Chęć powtórzenia „efektu Bilbao” za pomocą nowych instytucji 
kultury, o których dalej piszemy, od lat niezwykle oddziałuje na wyobraź-
nię lokalnych decydentów politycznych. Częstym problemem pozostaje 
jednak pewna powierzchowność działań, tj. potraktowanie rozwiązania 
zastosowanego w Bilbao jako „gotowego produktu”, który można zaimpor-
tować. Wynika ono z niezrozumienia specyfiki przemian Bilbao i uznania 
tego, co stanowi wizytówkę bilbaońskiej rewitalizacji (Muzeum Guggen-
heima), za jej sedno. A przecież „efekt Guggenheima” (lub lepiej „efekt 
Bilbao”) nie nastąpiłby, gdyby nie cały szereg innych – mniej medialnych, 
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a bardziej prozaicznych i systemowych działań. Istotą bilbaońskiej rewi-
talizacji było oparcie projektu na kompleksowej i długofalowej strategii 
rewitalizacji całego miasta (nie tylko jednej dzielnicy!), w której zakładano 
stworzenie wielu wielkoskalowych inwestycji, zarówno w obiekty kultury, 
jak i przestrzenie publiczne i infrastrukturę transportową, gdzie aktywną 
rolę spełniało partnerstwo publiczno-prywatne, a która odnosiła się i wy-
pływała z kontekstu kulturowego.

Analizując bilbaoński „efekt Guggenheima”, nie do przecenienia jest 
wspomniany wyżej szczególny aspekt kulturowy całego przedsięwzięcia. 
Trzeba pamiętać, że mówimy tu o mieście (Bilbao), które jest jednym 
z najważniejszych ośrodków Kraju Basków, obszaru zamieszkiwanego 
przez ludność baskijską o bardzo silnej identyfikacji narodowej. Sam wy-
bór Muzeum Guggenheima, jako pomysł na zmianę wizerunku miasta 
i regionu, miał poza wieloma innymi sprawami także wymiar socjopo-
lityczny – można go interpretować jako swoistą deklarację niezależności 
kulturalnej polityki baskijskiej od polityki hiszpańskiej. Ponadto trzeba 
pamiętać, że Baskowie są społecznością o niezwykle silnej tradycji komu-
nitaryzmu i poszanowania wartości wspólnotowych i wspólnej własności, 
co sprawia, że inicjatywy mające przynieść korzyści dla wspólnoty, a za 
takie można uznawać projekty rewitalizacji przestrzeni miejskich, znajdują 
się w obszarze zainteresowania wielu podmiotów zaangażowanych w ten 
proces (Orzechowska-Wacławska 2015).

Nie należy też zapominać, że choć muzeum było pierwszą spektaku-
larną inwestycją wielkoskalową w Bilbao, po niej przyszły kolejne, w tym 
m.in. Biblioteka Uniwersytetu Deusto projektu Rafaela Moneo, Audyto-
rium Uniwersytetu Kraju Basków projektu Alvaro Sizy, Wieża Ibedrola 
projektu Cesara Pellego, Centrum Konferencyjno-Koncertowe Palacio 
Euskalduna projektu Federica Soriano i Dolores Palacios czy Centrum 
Handlowe Zubiarte projektu Roberta Sterna. Dużą uwagę przykładano do 
rozbudowy infrastruktury transportowej, w tym stworzenia sieci metra, 
które skądinąd w 1998 roku zdobyło najbardziej prestiżowe wyróżnienie 
w zakresie architektury transportowej: Brunel Railway Architecture Award. 
Wreszcie, proces rewitalizacji objął nie tylko Abandoibarrę, lecz także 
inne obszary miasta (w tym Casco Viejo, Bilbao la Vieja czy Ensache). 
Muzeum Guggenheima – jeśli przyjrzymy się dokładnie Bilbao i temu, 
co rzeczywiście się w mieście dokonało (i dokonuje, ponieważ procesy te 
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wciąż zachodzą) – było zatem częścią większej strategii rewitalizacyjnej, 
jednym z jej elementów, nie zaś jedynym.

O tym, że wielkoskalowa inwestycja w najbardziej nawet widowiskowy 
obiekt kultury nie wystarczy do wygenerowania wymiernych korzyści 
ekonomicznych i skutecznego spozycjonowania miasta, boleśnie prze-
konała się Walencja. Na skutek przeinwestowania w efektowne gmachy 
instytucji kultury, Walencja stała się dzisiaj symbolem krainy tzw. białych 
słoni. Najlepszą tego ilustracją jest zaprojektowane przez Santiago Cala-
travę, we współpracy z Felixem Candelą, Miasto Sztuki i Nauki (Ciudad 
de las Artes y las Ciencias).

Miasto Sztuki i Nauki to kompleks budynków o przeznaczeniu kul-
turalno-rozrywkowym. Znajduje się na końcu starego osuszonego koryta 
rzeki Turia, którą po powodzi w 1957 roku przekierowano w inne miejsce, 
a tereny te zamieniono na park. Na całkowitej powierzchni 350 tys. m2 
wybudowano w sumie siedem obiektów: 1) L’Hemisfèric (oddane w 1998 
roku), czyli przypominający gigantyczne oko gmach, w którym mieści się 
kino IMAX, planetarium oraz przestrzeń, w której można oglądać pokaz 
laserowy; 2) El Museu de les Ciències Príncipe Felipe (2000 r.) – interaktyw-
ne muzeum nauki, którego bryła przypomina szkielet wieloryba; 3) L’Um-
bracle (2001 r.) – otwarta struktura architektoniczna okalająca deptak, 
gdzie można znaleźć rośliny i gatunki typowe dla krajobrazu Walencji; 
4) L’Oceanogràfic (2003 r.) – oceanarium, zbudowane na kształt lilii wod-
nej; 5) El Palau de les Arts Reina Sofia (2005 r.), czyli Pałac Sztuk im. Kró-
lowej Sofii, mieszczący operę; 6) most: El Pont de l’Assut de l’Or (2008 r.); 
7) L’Àgora (2009 r.) – zadaszony wielofunkcyjny obiekt przeznaczony do 
organizacji koncertów, wystaw, kongresów czy imprez sportowych.

Pomysł stworzenia nowoczesnych emblematycznych budowli insty-
tucji kultury został w Walencji sformułowany pod koniec lat osiemdzie-
siątych XX wieku. W 1989 roku rząd regionalny prowincji zaproponował 
zbudowanie „Miasta Nauki”, które miało obejmować trzy budowle, tj. 
wieżę telekomunikacyjną (z której później zrezygnowano), planetarium 
i muzeum nauki – całość za kwotę 150 milionów euro. Wraz ze zmianą 
władz samorządowych i kierunków polityki miejskiej projekt zmodyfi-
kowano i rozszerzono o obiekty kulturalno-rozrywkowe (stąd dodanie 
do nazwy strefy słowa „sztuka”), znacząco powiększając budżet i – jak się 
okazało – poważnie zadłużając miasto.

Pomiędzy Bilbao a Walencją
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Miasto Sztuki i Nauki, nazywane „dzielnicą przyszłości”, miało uosa-
biać ultranowoczesne oblicze Walencji. Pomyślane było jako przestrzeń 
do organizacji wielkich wydarzeń, współczesna wizytówka miasta, oraz – 
oczywiście – magnes ściągający do niego turystów. W 2007 roku cały 
obiekt uznano za jeden z 12 skarbów Hiszpanii (12 Tesoros de España), 
obok m.in. kordobańskiej Mezquity, Alhambry w Granadzie, katedry Sa-
grada Familia w Barcelonie, plaży La Concha w San Sebastián i Muzeum 
Guggenheima w Bilbao.

W początkowym okresie polityka Walencji nastawiona na wielkie in-
westycje i wielkie wydarzenia, której emanacją było Miasto Sztuki i Na-
uki, zdawała się przynosić (w porównaniu z innymi regionami) całkiem 
wymierne rezultaty: wyraźnie zwiększył się ruch turystyczny w regionie, 
czemu towarzyszyło ożywienie gospodarcze. Szacuje się, że w okresie od 
1999 do 2007 roku liczba turystów odwiedzających Walencję zwiększyła 
się przeszło 1,5-krotnie (z 740 995 w 1999 roku do 1 921 197 w 2007)4. Za-
trudnienie w sektorach o intensywnym udziale wiedzy (knowledge-inten-
sive activities) w Walencji zwiększyło się w tym okresie o 27,5% (w Bilbao 
o 9,9%), zaś zatrudnienie w sektorze kultury, rekreacji i sportu wzrosło aż 
o przeszło 58% (dla porównania, w Bilbao o prawie 32%) (Boix, Rausell, 
Abeledo 2017: 40).

Począwszy od 2008 roku, gdy gospodarka hiszpańska pogrążyła się 
w recesji, Walencja zaczęła coraz bardziej doświadczać skutków kryzysu 
finansowego i gospodarczego. Załamał się model rozwoju miasta oparty na 
swoistej „bańce” wielkich eventów i spektakularnych inwestycji. W 2008 
roku do Walencji przyjechało mniej turystów niż w roku poprzednim 
(1 821 695 w 2008 roku versus 1 921 197 w 2007 roku). Ten malejący trend 
utrzymywał się przez kolejne lata, osiągając najniższy poziom w 2010 roku 
(1 598 030). W 2015 roku Walencję odwiedziło 1 867 677 turystów, czyli 
o prawie 3% mniej niż w roku 2007. W tym okresie (2007–2015) zatrud-
nienie w sektorach o intensywnym udziale wiedzy w Walencji zmniejszyło 
się o 18,8% (w Bilbao w tym okresie jedynie o 7%) (tamże).

4 Dane na podstawie: VLC Valencia „Estadísticas de turismo’09” i „Estadísticas 
de turismo 2015”; http://www.visitvalencia.com/es/Datos/IdiomaNeutral/PDF/esta-
disticas09.pdf; http://www.visitvalencia.com/es/estadisticas-turismo-valencia/#p=1 
[dostęp: styczeń 2017].
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W atmosferze narastających trudności ekonomicznych, na światło 
dzienne zaczęły wychodzić afery korupcyjne i oszustwa związane z re-
alizowanymi w mieście inwestycjami. Podejrzenia o korupcję padły pod 
adresem większości polityków odpowiedzialnych za zarządzanie miastem 
i organizację wielkich wydarzeń (tamże: 39). Publicznie coraz głośniej mó-
wiono o braku stabilności finansowej związanej z miejskimi inwestycjami. 
Santiago Calatrava stał się w Walencji postacią co najmniej kontrower-
syjną. W prasie pisano o jego astronomicznym wynagrodzeniu (ponad 
94 mln euro), jak i o ogromnych kosztach całej inwestycji: zamiast wyjścio-
wych 300 mln euro (tyle w przybliżeniu miała kosztować cała inwestycja), 
Miasto Sztuki i Nauki pochłonęło z górą ponad miliard euro (Beltran 2012, 
online). Budziło to ogromne niezadowolenie społeczne, szczególnie, że 
region autonomiczny Walencja z zadłużeniem przekraczającym 20 mld 
euro i współczynnikiem lokalnego deficytu finansów publicznych do PKB 
na poziomie 4,5%, był pierwszym regionem w Hiszpanii, który zwrócił 
się o pomoc ze specjalnego funduszu utworzonego przez rząd centralny, 
mającego pomóc dotkniętym regionom w refinansowaniu ich zadłużenia 
(Govan 2012, online). Na fali krytyki, w Internecie pojawiła się strona za-
łożona przez jednego z lokalnych polityków: calatravatelaclava, co w wol-
nym tłumaczeniu brzmi: „Calatrava wyciśnie cię do suchej nitki”, na której 
autor wylicza koszty Miasta Calatravy (Tremlett 2012, online). W wyniku 
nakazu sądowego nazwę strony zmieniono, obecnie jest dostępna jako: 
calatravanonoscalla („Calatrava nas nie uciszy”)5.

Miasto Sztuki i Nauki z atrakcyjnej wizytówki nowoczesności w ciągu 
zaledwie kilku lat przeistoczyło się w typowego „białego słonia” – in-
westycję tyleż spektakularną, co kosztowną, która nie tylko nie tworzy 
wartości publicznej, lecz wysysa zasoby z  lokalnego systemu kultury 
(Rius-Ulldemolins, Hernàndez, Torres, Torres 2016: 61–75). Walencja 
zamiast być symbolem postępu i sukcesu, powszechnie stała się uoso-
bieniem finansowego rozpasania, przykładem przeinwestowania w wiel-
koskalowe obiekty instytucji kultury, a przede wszystkim symbolem źle 
prowadzonej polityki miejskiej. Pomijając już kwestie technologiczne 
(odpadające fragmenty mozaiki z dachu opery, za co Walencja postanowi-
ła wytoczyć Calatravie proces), zasadniczymi problemami całej inwestycji 

5 Zob. http://www.calatravanonoscalla.com/

Pomiędzy Bilbao a Walencją
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były, po pierwsze, przeszacowane koszty inwestycji i równoczesny brak 
świadomości realiów gospodarczych – utrzymanie przyjętego modelu 
wymagałoby stałego utrzymania trendów zarówno w światowej gospo-
darce (ogólnie dobra koniunktura bez większych wahań), jak i w modzie 
(wielkie eventy i wielkie nowoczesne budowle jako magnesy przyciąga-
jące turystów), a po drugie – powierzchowne i bardzo instrumentalne 
potraktowanie kultury.

Rafael Boix, Pau Rausell i Raül Abeledo analizując kierunki polityki 
kulturalnej Walencji pokazują, że Miasto Sztuki i Nauki stanowiło efekt 
odejścia od tego, co nazywają polityką „skoku ku nowoczesności i kultury 
wysokiej”, i przejścia w kierunku „kultury połysku” (1991–2003) i kultu-
ry „wielkich imprez” (2003–2008). Jak piszą, formułowane w projekcie 
Miasta 

(...) propozycje w przestrzeni kultury i sztuki były stosunkowo sztuczne i za-
wierały strukturalne słabości, jeśli chodzi o trwałość dyskursu, a to dlatego, 
że zostały zaprojektowane i zaplanowane bez wzięcia pod uwagę wkładu, 
jaki mogłyby wnieść do systemu produkcyjnego miasta (nowych przestrze-
ni działania), jak i jego systemu wiedzy (tj. lokalnych uniwersytetów, firm, 
ośrodków badawczych). Ta nowa strategia, zmierzająca do tego, by miasto 
uczynić liderem w zakresie kultury i nauki, była mało wiarygodna (Boix, 
Rausell, Abeledo 2017: 38).

Płytkie i instrumentalne traktowanie kultury w projektach rozwojo-
wych miast jest pochodną fascynacji ideą „miasta kreatywnego”, w pogoni 
za którą władze odpowiedzialne za prowadzenie polityki miejskiej kon-
centrują się bardziej na budowie marki miasta i jego zewnętrznej promo-
cji, aniżeli na wspieraniu aktywności kulturalnej lokalnej ludności. Dla 
Joaquima Rius-Ulldemolinsa, Gila-Manuela Hernàndeza oraz Martíego 
i Francisco Torresa właśnie w tym tkwi przyczyna problemów Walencji. 
Miasto Sztuki i Nauki wraz z inwestycjami w porcie były istotą przyjętego 
tam modelu rozwoju, to wokół nich budowano strategię marketingową 
i politykę kulturalną. Obydwie inwestycje, wraz z wielkimi imprezami, 
jakie tam organizowano – jak twierdzą – „wyczerpały energię Walencji” 
i zużyły publiczne fundusze, a upadek prowadzonej przez Walencję po-
lityki „spowodował zniknięcie prawie wszystkich jego projektów kultu-
ralnych i sportowych oraz zniszczenie globalnego marketingu Walencji 
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(...). Kiedy kosmopolityczna bańka Walencja pękła, stało się jasne – jak 
konkludują – że ‘biały słoń’ jest zbyt duży” (Rius-Ulldemolins, Hernàndez, 
Torres, Torres 2016: 71).

2. Nowe instytucje kultury w Polsce  
w świetle starań o ESK 2016

Opisane powyżej Bilbao i Walencja wyznaczają dziś dwa (skrajne) punkty 
odniesienia, stanowiąc przykład skutecznych (Bilbao) i nieskutecznych 
(Walencja) praktyk, w których obiekty kultury zostały wykorzystane do 
rozwoju i promocji miasta. Odwołanie się do nich w kontekście dzia-
łań realizowanych w Polsce jest o tyle uzasadnione, że w ostatnich latach 
w polskich miastach buduje się sporo nowych spektakularnych obiektów 
kultury. Z jednej strony jest to efekt pewnej mody, wzmacnianej przy-
kładem Bilbao, która rozprzestrzeniła się w całej Europie, z drugiej zaś 
możliwości: członkostwo Polski w Unii Europejskiej i dostęp do unijnych 
środków stworzyły realną szansę sfinansowania takich inicjatyw. Po trze-
cie, wynika to zacofania infrastrukturalnego polskich miast, które długo 
cierpiały na deficyt nowoczesnych instytucji kultury.

Okres, w którym polskie miasta zaczęły inwestować znaczne, głów-
nie unijne, środki w rozwój infrastruktury przeznaczonej dla instytucji 
kultury, zbiegł się w czasie z konkursem o tytuł ESK 2016. Stąd tak dużą 
wagę w aplikacjach konkursowych poświęcano nowej infrastrukturze. 
Nie oznacza to, że budowa instytucji kultury uzależniona była od kon-
kursu. Wiele z nich już było „w toku”, decyzja o ich powstaniu zapadła 
zanim jeszcze rozpoczęto procedurę ubiegania się o miano ESK, a wyni-
kało to w dużej mierze z ogromnego deficytu takich instytucji i potrzeby 
stworzenia odpowiednich miejsc i warunków do realizacji aktywności 
artystycznej. Ponadto chodziło też – i to wyraźnie przebija w aplikacjach 
konkursowych polskich miast – o wykorzystanie tego faktu do pokaza-
nia skali zaangażowania lokalnych samorządów w rozwój miasta, a więc 
o zademonstrowanie, że kultura jest doceniana, że uznaje się ją za jedno 

Nowe instytucje kultury w Polsce w świetle starań o ESK 2016
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z kół zamachowych rozwoju miast. W pewnym sensie dużo ważniejszą 
kwestią, w której widoczny jest związek między nowymi instytucjami 
kultury a konkursem na ESK 2016, jest problem społecznego odbioru 
takich inwestycji. Wielka mobilizacja będąca efektem starań o ESK, o któ-
rej pisaliśmy wcześniej, rozbudziła zainteresowanie kulturą i sprawiła, że 
nowobudowane instytucje zyskiwały często nową publiczność.

Społeczny rezonans nowych instytucji kultury jest jednym z ciekaw-
szych i ważniejszych wątków wyłaniających się z przeprowadzonych przez 
nas badań. Analizując to zagadnienie nie badaliśmy tego, czy i na ile dana 
nowa instytucja kultury de facto przyczyniła się do zmiany sposobu po-
strzegania miasta, czy jej istnienie i działalność przełożyły się na rozwój 
turystyki w regionie, czy ożywiła miasto i pobudziła zainteresowanie 
kulturą – na takie oceny dotyczące ekonomicznych i społecznych konse-
kwencji budowy i otwarcia tych instytucji jest zdecydowanie za wcześnie, 
szczególnie że wiele z nich zostało otwartych dopiero niedawno. Intereso-
wało nas raczej to, w jaki sposób te instytucje są postrzegane przez aktorów 
społecznych, zwłaszcza tych tworzących nowe miejskie narracje. Ocena 
tych instytucji dokonywana była zarówno z punktu widzenia starań o ESK, 
ale równocześnie (co wynika z czasu, w którym prowadzone były badania 
terenowe) mówiono o nich z perspektywy roku 2016. Ma to o tyle istotne 
znaczenie, że po pierwsze – wpływało na sposób konceptualizacji pojęcia 
„nowej instytucji kultury”, a po drugie – tłumaczyło, dlaczego zajmujemy 
się jedynie tymi instytucjami, które zostały wpisane do aplikacji konkur-
sowych ESK 2016.

Przyjęta przez nas definicja „nowej instytucji kultury” została w pew-
nym sensie wypracowana w toku badań. Nasi rozmówcy sami, niejako 
instynktownie, odnosili się w  wywiadach do tych instytucji, którym 
przydawali charakterystykę „nowości”. Biorąc pod uwagę całe spektrum 
poruszanych i dyskutowanych przypadków, możemy wskazać na pewne 
punkty wspólne takich podmiotów. Przede wszystkim zawsze chodziło 
o organizacje (zwykle sformalizowane) zatrudniające pracowników, po-
siadające swoją siedzibę i realizujące działalność w obszarze kultury, skie-
rowaną do większego audytorium. Obejmowały one filharmonie, opery, 
teatry, ale też i muzea, bowiem współczesne muzeum nie jest już tylko 
nastawione na gromadzenie zbiorów i udostępnianie kolekcji, lecz często 
„otwiera się na miasto”, pozwala na aktywne uczestnictwo w kulturze, 



183

a niejednokrotnie – z uwagi na swoją siedzibę (patrz np. Muzeum Guggen-
heima) – samo staje się obiektem sztuki. Wyłączyliśmy z tego grona nato-
miast centra kongresowo-wystawiennicze, bo ich działalność niekoniecz-
nie musi wpisywać się w aktywność stricte kulturalną; przy czym trzeba od 
razu zaznaczyć, że nie zawsze było to możliwe. Nasi katowiccy rozmówcy 
często odwoływali się do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, 
co wynikało z faktu, że jest ono immanentną częścią tamtejszej Strefy 
Kultury, a ponadto ma niezwykle interesującą bryłę architektoniczną, co 
samo w sobie może być interpretowane w kategoriach sztuki. Kwestia ar-
chitektury była zresztą jednym z dwóch najważniejszych wyznaczników 
„nowości” tych instytucji. Drugim był czas ich powstania – pod uwa-
gę brano jedynie te instytucje, które powstały po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej. W efekcie, w dalszej analizie uwzględnialiśmy zarówno te 
instytucje, które co prawda istniały już od dawna, ale w ostatnim czasie 
doczekały się nowych siedzib (np. NOSPR czy Filharmonia Szczecińska), 
jak i te, które zostały stworzone zupełnie od nowa (np. Narodowe Forum 
Muzyki we Wrocławiu)6.

Właściwie we wszystkich badanych przez nas miastach w ostatnich 
latach dokonano otwarcia jakiejś nowej instytucji kultury. Wyjątkiem jest 
Poznań, gdzie nie powstała jeszcze żadna tego typu instytucja7, co respon-
denci tłumaczyli najczęściej tym, że ekipa, która przez ostatnie kilkanaście 
lat sprawowała władzę w stolicy Wielkopolski, bardziej zainteresowana 
była sferą sportu i rekreacji niż kultury. Zatem jeśli w Poznaniu można 
poszukiwać swoistych pomników władzy i rządów poprzednich lat, które 
stały się „okrętami flagowymi” miejskich polityk (Kavaratzis, Ashworth 
2015: 160), to są to raczej obiekty sportowe i rekreacyjne.

W tym rozdziale skupimy się na opisie instytucji powstałych w czte-
rech miastach: Katowicach, Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu, pomijając 

6 Bardzo ciekawa analiza nowych instytucji kultury w Polsce prowadzona jest 
obecnie w ramach projektu badawczego: Efekt Bilbao czy kult Cargo? Nowe instytucje 
kultury jako aktywatory życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego (Zob. http://
bilbao.bibel.pl/). 

7 Pewnym wyjątkiem jest otwarta w 2014 roku Brama Poznania, będąca centrum 
interpretacji dziedzictwa. Specyficzny charakter obiektu (nie jest to muzuem) sprawia, 
że nie mieści się on w przyjętej tu definicji „nowej instytucji kultury”, stąd też nie jest 
przedmiotem zawartej w tym rozdziale analizy.

Nowe instytucje kultury w Polsce w świetle starań o ESK 2016
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Lublin i Łódź. Wynika to z faktu, że w przypadku tych miast nie można 
dokonać ich społecznej oceny. W Lublinie Centrum Spotkania Kultur 
otwierane było w czasie prowadzonych badań terenowych, natomiast łódz-
ka EC1, instytucja przez długi czas w przebudowie, planetarium – jedną 
z flagowych swoich inwestycji – otwarła dopiero w 2016 roku. Ponadto 
instytucja ta wpisana jest w szerszy projekt ożywienia miasta i jej ewentu-
alny sukces zależy także od innych powstających tam instytucji.

Katowicka Strefa Kultury.  
Kreatywność w modernistycznym wydaniu

Najbardziej wyrazistym przykładem przeobrażeń podupadłych obsza-
rów poprzemysłowych przez instytucje kultury jest dzisiaj katowicka 
Strefa Kultury. Zlokalizowana na terenach dawnej kopalni „Katowice”, 
strefa obejmuje trzy nowe obiekty kulturalno-rozrywkowe: Międzyna-
rodowe Centrum Kongresowe, (nową) siedzibę Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia oraz (nowe) Muzeum Śląskie. Całość do-
myka wzniesiony jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku katowicki 
„Spodek”. Prace nad strefą rozpoczęto w 2006 roku, a całość oddano do 
użytku w 2015 roku wraz z oddaniem Muzeum Śląskiego (czerwiec 2015). 
Ideą przewodnią projektu było stworzenie całkiem nowej przestrzeni kul-
tury, która stanowiłaby fizyczną emanację oficjalnego hasła promującego 
przemianę miasta: „Katowice dla odnowy”. Szacuje się, że łączna wartość 
nowych inwestycji w Strefie Kultury, włączając w to koszty przebudowy 
infrastruktury drogowej, przekroczyła miliard złotych.

Każdy z obiektów strefy jest niepowtarzalny pod względem archi-
tektonicznym. Tuż obok „Spodka”, który do dziś uznawany jest za jedną 
z najbardziej ikonicznych budowli w polskiej architekturze i niekwestio-
nowany symbol Katowic, wzniesione zostało Międzynarodowe Centrum 
Kultury – budynek o kształcie czarnego prostopadłościanu przeciętego 
zieloną szczeliną, który zaprojektowała pracownia JEMS Architekci. Prace 
budowlane nad obiektem zakończono w marcu 2015 roku. Jego najbar-
dziej charakterystycznym elementem jest dach przypominający dolinę 
otoczoną systemem skarp i naturalnych nierówności. Biegnący jej dnem, 
a przecinający budowlę na ukos, przesmyk naziemny odtwarza przebieg 
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historycznej trasy na Bogucice. Dbałość o tożsamość miejsca jest bardzo 
doceniana przez mieszkańców Katowic, o czym przekonują słowa jednego 
z respondentów, dziennikarza lokalnej gazety:

MCK to jest fenomenalny projekt architektoniczny, przez ten obiekt można 
przejść, tam są zielone dachy. I kiedy piszę o tym obiekcie, to z uporem ma-
niaka przypominam, że to jest odtworzenie starej drogi – przez te dachy, starej 
średniowiecznej drogi, która biegła ze wsi Bogucice do Kuźnicy Boguckiej, do 
takiej pseudohuty. I architekci odtworzyli tę drogę i katowiczanie wiedzą o tym. 
Poza tym stamtąd jest fenomenalny widok na Katowice, dużo młodych ludzi 
wieczorami przychodzi tam na randki. Każde amerykańskie miasto ma swoje 
wzgórze, gdzie przyjeżdża się na randki i patrzy na miasto i tam jest mniej 
więcej tak samo (KA01).

Z punktu widzenia funkcji, MCK jest obiektem użyteczności publicz-
nej, przeznaczonym głównie do organizowania konferencji, kongresów, 
wystaw i targów. Jednak dzięki swojej niezwykłej bryle z otwartą ogól-
nodostępną przestrzenią „zielonej doliny”, MCK ma również szansę na 
wypełnianie roli społecznej i miastotwórczej.

W bliskim sąsiedztwie MCK znajduje się nowa siedziba Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) – obiekt zaprojek-
towany przez pracownię Tomasza Koniora, oddany do użytku w 2014 
roku. Architektura NOSPR-u nawiązuje do specyfiki zabudowy śląskiej: 
to ceglany monolit, poprzecinany licznymi przeszkleniami. Także i w tym 
przypadku podkreśla się charakter i tożsamość miejsca. Boczne ściany 
wnęk, wybarwione na kolor karmazynowy, stanowią odwołanie do tra-
dycyjnych śląskich familoków, których framugi okien malowane były na 
czerwono. Najważniejsza część – sala koncertowa – to (jak często się go 
opisuje) swoisty „budynek w budynku”. Czarna bryła sali umieszczona 
wewnątrz ceglanego opakowania ma przywoływać skojarzenie z bryłą 
węgla. Jej najistotniejszą zaletą jest jednak nie tyle estetyka, ile akustyka, 
nad którą pracowała Pracownia Akustyczna Kozłowski we współudziale 
specjalistów z japońskiej pracowni Nagata Acoustics. Efekt prac jest nie-
zwykły – sala koncertowa NOSPR-u jest uznawana za jedną z najlepszych 
pod względem akustycznym na świecie.

Trzecim nowym obiektem strefy jest Muzeum Śląskie, zaprojektowane 
przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten. Tworzy go kompleks 
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brył o powściągliwej i bardzo eleganckiej formie. Zasadnicza część Mu-
zeum – jego przestrzeń wystawowa – znajduje się pod ziemią. Ekspozycje 
można jednak oglądać przy świetle dziennym, a to za sprawą wyrastających 
na powierzchnię mlecznych prostopadłościanów ze szkła. Minimalistyczne 
bryły muzeum nie narzucają się swoją formą, lecz wkomponowują w po-
przemysłowy krajobraz. Stanowią też ciekawe tło dla zabytkowych budyn-
ków, w tym wznoszącej się nad obiektem wieży szybu Warszawa – pozosta-
łości po istniejącej w tym miejscu kopalni węgla kamiennego.

Niezwykła architektura i spory rozgłos medialny, który towarzyszył 
powstawaniu Strefy Kultury sprawiły, że zlokalizowane tam instytucje kul-
tury niemal natychmiast wzbudziły zainteresowanie opinii publicznej. Jeśli 
jeszcze w 2013 roku, ostatnim, który NOSPR spędził w starej siedzibie, 
na jej koncerty przyszło 21,4 tysiąca widzów (zorganizowano wówczas 
33 wydarzenia), to już w 2015 roku – pierwszym roku w całości w nowej 
siedzibie – koncerty NOSPR zgromadziły już 195-tysięsięczną publicz-
ność (zorganizowano aż 266 imprez muzycznych). Jeszcze większy sukces 
frekwencyjny zanotowało Muzeum Śląskie. Na przestrzeni półtorej roku 
(od momentu otwarcia do końca 2015 roku) nowy gmach muzeum odwie-
dziło 175 tysięcy osób, podczas gdy do starej siedziby muzeum przy alei 
W. Korfantego w 2015 roku przyszło zaledwie 10,5 tysiąca osób8. Pokazuje 
to, jak niezwykle istotną rolę w rozbudzaniu zainteresowania odbiorców 
kultury pełni architektura miejsca.

O tym, że instytucje kultury katowickiej Strefy Kultury przyciągają 
dużą, często też zupełnie nową, publiczność wspominali niemal wszyscy 
nasi respondenci. Główną tego przyczyną jest niewątpliwie ciekawość sa-
mego miejsca i pewien efekt nowości.

Zaszła zmiana, jeśli chodzi o kulturę. Konsekwentnie realizowane są projekty, 
zwłaszcza inwestycyjne, bo to łatwiej. Czyli wybudowano MCK, wyremontowa-
no Spodek, wybudowano NOSPR za 300 mln. I tak, jak jest jakiś koncert, a jest 
1800 miejsc, to Pan biletu nie kupi. To jest niesamowite, a bilety są nawet po 
10 zł. Tam się wszystko sprzedaje, w przemysłowym podobno mieście. Pewnie 
to też siła nowości, ale działa i to dobrze (KA01).

8 Dane na podstawie: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,19773082,ka-
towice-niespotykana-dotad-frekwencja-w-muzeum-slaskim-i-nospr.html i  http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/219338,druk.html [dostęp: styczeń 2017]. 
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Istotne znaczenie ma także wzrost zainteresowania kulturą, w dużej 
mierze rozbudzonego staraniami o ESK. Opublikowany w 2016 roku ra-
port GUS pokazuje, że na przestrzeni pięciu lat (2009–2014) zauważalnie 
zwiększyło się zainteresowanie Polaków ofertą kulturalną, w tym też samo 
uczestnictwo w kulturze instytucjonalnej (teatry, opery, operetki, filhar-
monie, muzea)9.

Komunikacja miejska, dostęp do szkół, przedszkoli, żłóbków, korzystanie z ofer-
ty kulturalnej. Ludzie mają większe wymagania. I słusznie. Idziemy do przodu 
i oczekujemy też większego zadowolenia w odbiorze kultury. Oczekujemy odpo-
wiedzi na nasze potrzeby na odpowiednim poziomie. Ludzie, którzy kiedyś nie 
chodzili do Filharmonii czy do NOSPR, teraz chętnie chodzą (KA05).

Choć z punktu widzenia architektury fenomenem Strefy Kultury oka-
zało się Muzeum Śląskie (zdobywca licznych nagród, m.in. Nagrody AIT 
„Best in Interior and Architecture” w 2016 roku, Grand Prix w konkursie 
„Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” w 2015 roku, 
jeden z trzech polskich kandydatów do tytułu Europejskiej Nagrody Ar-
chitektonicznej 2015 im. Miesa van der Rohe), pod względem rezonansu 
kulturalnego i społecznego podstawową rolę odgrywa NOSPR.

Sam NOSPR jest kompletnym ewenementem, do starej siedziby nie przycho-
dziły takie tłumy, to z pewnością ciekawość miejsca, to oczywiście nie jest 
efekt Bilbao, ale na pewno mamy tu efekt NOSPR-u. Ludzie tam przychodzą, 
bo są ciekawi budynku, przecież edukacja muzyczna jest u nas żenująca, 
więc oni nie przychodzą żeby posłuchać muzyki, docenić akustykę, docenić 
muzyków, tylko żeby zobaczyć budynek, albo żeby powiedzieć: byłem, byłam 
w NOSPR (KA04).

Znaczenie nowej siedziby NOSPR-u można rozpatrywać na kilku 
płaszczyznach. Pod względem artystycznym gmach tej instytucji jest czę-
sto chwalony przede wszystkim z uwagi na profesjonalizm wykonania 
i bardzo dobre walory akustyczne sali koncertowej.

Mamy jedną z najlepszych sal koncertowych na świecie. Jedna z trzech naj-
lepszych w Europie. (...) Niezależnie od gustów indywidualnych, spotkała się 

9 Zob. http://www.nck.pl/media/attachments/317440/Uczestnictwo%20ludno%C 
5%9Bci%20w%20kulturze%20w%202014%20r..pdf [dostęp: styczeń 2017].
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z bardzo pozytywnym odbiorem. Akustycznie jest znakomita, prace przygo-
towawcze, potem prace realizacyjne, bardzo starannie przygotowany projekt. 
Potem korekty, jeśli chodzi o inżynierię dźwięku. Sala jest fantastyczna. Utrzy-
manie, podkreślenie i umiejętna prezentacja tych elementów, które wiążą się 
z fenomenem miejsca. Media branżowe i odbiorcy kultury. Oni chcą tu przy-
jeżdżać, gdyż uważają, że przyjeżdżają na imprezy rangi europejskiej. Znako-
mita infrastruktura wiele daje, bo przecież mamy gości, którzy przyjeżdżają na 
koncerty NOSPR-u. (...) To jest ten standard europejski (KA05).

Z punktu widzenia wymiaru kulturowego, na plan pierwszy wysuwa się 
oczywiste nawiązanie NOSPR-u (architektury nowej siedziby i samej in-
stytucji jako takiej) do bogatych tradycji muzycznych regionu:

Uważam, że mieszkańcy Katowic są bardzo świadomi tego kształtu historii, 
trudnej, ale i pięknej. (...) Grupy śpiewacze, które miały duży wpływ na inte-
grację (...) środowisk robotniczych. Tradycje muzyczne. Śląska szkoła kompo-
zytorów. (...) To ma ogromną wartość (KA05).

Muzykę, o której tu mowa, należy traktować nie tylko przez pryzmat histo-
rii (muzyka jako ważny element kultury ludowej, do którego odwołuje się 
NOSPR), lecz także w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości: muzyka 
stanowi szczególny rodzaj zasobu kulturowego, który może odegrać istot-
ną rolę w tworzeniu nowego oblicza miasta. W ten sposób nowy gmach 
NOSPR-u ma potencjał na to, aby stać się emblematycznym dla całych 
przeobrażeń Katowic nowym symbolem miasta.

Z punktu widzenia znaczenia społecznego, siedzibę NOSPR-u (jak 
i inne obiekty oraz całą Strefę Kultury jako całość) analizować należy przez 
pryzmat jej wpisywania się w tkankę miasta. Pytaniem zasadniczym jest 
to, czy i w jakim zakresie NOSPR (ale też i Muzeum Śląskie) współtwo-
rzy miejskość, czy staje się przestrzenią integrującą mieszkańców, czy jest 
miejscem spotkań. Odpowiedź nie jest oczywista. Z jednej strony, Strefa 
Kultury sprawia wrażenie projektu niedokończonego, nowym obiektom 
brak tła innej „zwykłej” architektury – mieszkań, sklepów, punktów usłu-
gowych, słowem tego wszystkiego, co składa się na codzienne życie mia-
sta10. Jednym z najczęściej powtarzanych przez naszych respondentów 
zarzutów w stosunku do całego projektu jest monofunkcyjność strefy, jej 

10 Zob. http://www.szneider.eu/katowice–2015/ [dostęp: styczeń 2017].
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odhumanizowanie i swoiste wydzielenie, tj. odłączenie od reszty miasta 
(czego wyrazem jest samo słowo: „strefa”).

Ja byłem mocno krytyczny dla tej inwestycji. Nominowaliśmy ją do tytułu 
Betonowej Kostki, nie uważamy, że jest aż tak zła, ale chcieliśmy poprzez to 
wywołać dyskusję. To jest przestrzeń monofunkcyjna, zupełnie oddzielona od 
miasta, nastawiona na ruch samochodowy. Wypunktowaliśmy jej mankamenty, 
ale chcieliśmy się zastanowić, jak ją wykorzystać, skoro ona już jest, jak ją w to 
miasto wpisać. Mi nie odpowiada takie mówienie o kulturze jak o takiej sferze 
wydzielonej, elitarnej, która nie oddziałuje na nic poza sama sobą. Często też 
podkreślałem, że dużo lepiej byłoby dla miasta, gdyby te budynki było rozrzuco-
ne po mieście, wtedy może stałyby się elementami wsparcia rewitalizacji takich 
obszarów, o czym w ogóle nie pomyślano (KA03).

Większość respondentów zwracała uwagę na fakt, że w przypadku 
lokalizacji katowickiej Strefy Kultury popełniono typowe błędy epoki 
modernizmu: wspomniane już strefowanie (dzielnice monofunkcyjne), 
ale też – co pokazują poniższe cytaty – prymat samochodu i rozbudowa 
wielopasmowych arterii samochodowych rozcinających tkankę miejską.

Niech Pan z zegarkiem w ręku wyjdzie, a ja to kiedyś zrobiłem, i spróbuje Pan 
dojść do kas NOSPR. Zajmie to Panu kwadrans – w linii prostej to jest 300 me-
trów. Ta Strefa Kultury jest totalnie odcięta od miasta, żeby tam dojść to trzeba 
się namęczyć, trzeba przejść tunelem, wchodzić i schodzić schodami. Przejdzie 
Pan przez pusty plac, gdzie się nic nie dzieje. Jak Pan pójdzie inną drogą, to 
będzie jeszcze gorzej, bo Pan spędzi na światłach po 5 minut, mimo że to tylko 
4 pasy. Myśmy o tym wielokrotnie pisali i mówili, że to jest strasznie odcięte od 
miasta, bo dotarcie tam jest problemem. Najlepiej samochodem, a tam jest duży 
parking na 1000 samochodów. I to jest problem. To jest taka wyspa. I mam taką 
satysfakcję, że NOSPR jako obiekt architektoniczny nie zdobył żadnej liczącej 
się nagrody branżowej. MCK jest nagradzane i jest super, także moim zdaniem. 
Samo miasto określa ten rejon Strefą Kultury, czyli czymś osobnym. Należało 
się zastanowić, czy wszystkie te budynki musiały być w tym miejscu, np. czy 
NOSPR nie mógł być na Załężu czy w Szopienicach, w tych takich postprzemy-
słowych dzielnicach. Pewnie by się tam odnalazł, albo na Nikiszowcu (KA01).

Ja nie poważam do końca osi kultury. Uważam, że to jest złe myślenie o mieście, 
z tym wielkim parkingiem to dla mnie jest to większe M1 na przedmieściu. 
Nie jestem też krytykiem, uważam, że jak już to wybudowali, to niech stoi, ale 
daleki będę od chwalenia tego. Te budynki nie grają z miastem. Generują ruch 
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od okazji do okazji i nie wpływają na swoje otoczenie, a jeśli już to jedynie 
w taki sposób, że jak jest większa impreza i brakuje miejsc do parkowania, to 
są w okolicy rozjeżdżane wszystkie trawniki i chodniki, i to jedyna interakcja 
z otoczeniem, jaka zachodzi. Natomiast wpływ na okoliczne osiedla w żaden 
sposób nie oddziałuje. Ta przestrzeń jest odhumanizowana bardzo (KA02).

Z drugiej jednak strony, co zaskakuje biorąc pod uwagę powyższe 
uwagi, Strefa Kultury – zdaniem respondentów – jest miejscem, do którego 
przychodzą ludzie, miejscem, które żyje:

To jest odcięte od miasta, ale jak Pan tam pójdzie, to paradoksalnie okazuje 
się, że to cholerstwo działa. Tam jest fenomenalny teren zielony, dzieciaki to 
uwielbiają i tam często przychodzą. Są fajne ławki, ludzie przychodzą z ko-
cykami. Tam ludzie przychodzą spędzać wolny czas. Świetny teren wokół ma 
też Muzeum Śląskie. Jak się ludzie żenią, to tam idą robić zdjęcia, tam jest po 
prostu ładnie. Mimo że to jest odseparowane od miasta, to tam się przyjeżdża 
na spacer. To miejsce jest takim miejscem, gdzie można przyjść dla samego 
bycia w tym miejscu. Nie jest to tak jak Rynek w Krakowie, ale stało się fajnym 
miejscem. Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że to puste miejsce i poza wyda-
rzeniami artystycznymi nic się nie dzieje. Ludzie przychodzą tam i spędzają 
czas (KA01).

Popularność Strefy Kultury wśród mieszkańców miasta wynikać może 
z deficytu atrakcyjnych przestrzeni publicznych, a równocześnie jest kon-
sekwencją właściwego doboru instytucji i wysokiej jakości wykonania 
projektów:

Ale ta strefa jest, nie ma co ukrywać, ona czasem żyje, zwłaszcza ten park za 
NOSPR-em, mieszkam niedaleko i widzę, że ludzie tam przychodzą jak jest 
fajna pogoda. Ale to bardziej wynika z głodu dobrych przestrzeni publicznych 
w mieście i jak się taka przestrzeń pojawi to ludzie się naturalnie w niej poja-
wiają. Ale patrząc szerzej, jak ta przestrzeń oddziałuje na miasto, zwłaszcza 
w kontekście ruchu samochodowego, który zwiększa, i to bardzo w centrum 
miasta, sprawia, że ludzie przyzwyczajają się nawet z nieodległego sąsiedztwa 
przyjeżdżać tam samochodami. To mi się nie podoba (KA03).

Nie sposób uniknąć wrażenia, że z punktu widzenia roli miasto-
twórczej katowicka Strefa Kultury jest swoistym paradoksem. Z jednej 
bowiem strony jest przestrzenią mającą duży potencjał na to, aby stać 
się wizerunkiem kulturowych przemian Katowic, ciekawie oddającym 
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kierunek, w którym zmienia się miasto, z drugiej – skutecznie uniemoż-
liwia zlokalizowanym tam obiektom kultury stanie się swoistymi „rozsad-
nikami” miejskości. Jest to w zasadniczej mierze konsekwencja myślenia 
kategoriami modernizmu: strefowania i czynienia samochodu głównym 
środkiem transportu. W efekcie Strefa jest miejscem, do którego trzeba 
celowo dojechać – nie daje możliwości na to, aby być przestrzenią w na-
turalny sposób wpisaną w codzienne życie miasta, taką, po której można 
się przypadkiem przechadzać11. Najważniejszym jej problemem pozostaje 
kwestia komunikacji i uzależnienia od samochodu, która jednak – co zna-
mienne – nie jest jedynie specyfiką katowicką. W rzeczywistości temat ten 
jest swoistym lejtmotywem, który powraca w kontekście instytucji kultury 
także w innych miastach. W dużej mierze należy więc go rozumieć jako 
problem o charakterze systemowym – jest pokłosiem zupełnie innego 
niż w przypadku wielu miast zachodnioeuropejskich sposobu myślenia 
o planowaniu miasta i komunikacji w mieście.

Problem ten jest szczególnie widoczny, jeśli zestawi się katowicką Stre-
fę Kultury z bilbaońską Abandoibarrą. Głównymi punktami różniącymi 
obydwie strefy (oprócz samego usytuowania: Abandoibarra, w odróżnie-
niu od Strefy Kultury, jest obszarem nadrzecznym) jest właśnie wspo-
mniana kwestia funkcji (wielofunkcyjna Abandoibarra i monofunkcyjna 
Strefa Kultury) i infrastruktury pieszej. Abandoibarra jest wkomponowana 
w miasto w taki sposób, że staje się naturalną przestrzenią spacerową (naj-
łatwiej dostać się niej pieszo lub tramwajem bądź metrem), podczas gdy 
Strefa Kultury jako przestrzeń odcięta od miasta pasmami dróg szybkiego 
ruchu została uzbrojona w wielkie parkingi.

To odniesienie do modelu bilbaońskiego wynika z szeregu podo-
bieństw między Katowicami a Bilbao. Dotyczy to zarówno ich specyfiki 
jako ważnych ośrodków miejskich – centrów regionów górniczych, które 
z uwagi na zlokalizowane na tych terenach zasoby naturalne odgrywały 
w przeszłości istotną rolę, jak i ich charakterystycznej pozycji w regio-
nie. Katowice to centralny przemysłowy ośrodek Śląska – szczególnego 

11 Zob. „Przestrzeń pogodoodporna” – rozmowa pomiędzy Marcinem Kwieto-
wiczem, Grzegorzem Piątkiem i Jarosławem Trybusiem, w: dwutygodnik.com, strona 
kultury, 11. 2015, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6235-przestrzen-pogodood-
porna.html [dostęp: styczeń 2017].

Nowe instytucje kultury w Polsce w świetle starań o ESK 2016



192 Infrastruktura. Nowe instytucje kultury

regionu, politycznie rozdartego między Polskę, Czechy i Niemcy, który na 
przestrzeni wieków zdążył ukształtować własną osobowość historyczną. 
Bilbao z kolei to jedno z trzech głównych miast w Kraju Basków, histo-
rycznie – najważniejsze miasto regionu, będące kolebką baskijskiego na-
cjonalizmu. Katowice związane są z kulturą śląską, zaś Bilbao to ośrodek 
nade wszystko baskijski, zamieszkiwany przez ludność posiadającą własną 
partykularną tożsamość kulturową i językową.

Zarówno Katowice, jak i Bilbao pełniły w przeszłości funkcje klu-
czowych ośrodków administracyjno-przemysłowych w ważnych okrę-
gach górniczych (górnictwo węgla kamiennego w pierwszym przypad-
ku i żelaza w drugim). W obydwu istotną rolę odgrywało hutnictwo. 
Wraz z upadkiem przemysłu ciężkiego oba miasta doświadczyły proble- 
mów strukturalnych, i w konsekwencji oba przechodziły trudny okres 
transformacji społeczno-ekonomicznej. Poszukiwanie swojego miejsca 
i walka ze stygmatem, który obciążał te miasta, wymagały przemiany ich 
oblicza poprzez stworzenie nowych punktów referencyjnych, które po-
zwoliłyby na ich transformację w kompetytywne ośrodki poprzemysłowe. 
W Bilbao receptą na dawną marginalizację i stygmatyzację była inwestycja 
w instytucje kultury. Prowadzony w całym mieście na wielką skalę proces 
rewitalizacji, którego wizytówką stała się Abandoibarra, z ulokowanym na 
jej terenie Muzeum Guggenheima, pozwolił na skuteczne zrepozycjono-
wanie miasta. Bilbao na przestrzeni dekady stało się ważnym ośrodkiem 
dizajnu i punktem referencyjnym dla projektowania procesów rewitali-
zacyjnych w dawnych ośrodkach poprzemysłowych. Nic więc dziwnego, 
że Katowice, posiadające wiele cech wspólnych z Bilbao, zaczęły czerpać 
z dobrze sprawdzonego wzoru. To, na ile skuteczne okażą się podejmowa-
ne w Katowicach działania, będzie można ocenić dopiero z perspektywy 
czasu, warto jednak zwrócić uwagę na trzy zasadnicze kwestie. Po pierw-
sze, istotą „efektu Bilbao” nie była wcale budowa spektakularnych obiek-
tów wielkoskalowych, lecz długofalowa i kompleksowa strategia oparta 
na partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach której przewidziano 
stworzenie nowych instytucji kultury. Mówiąc inaczej, do powtórzenia 
„efektu Bilbao” nie wystarczy jedynie budowa nowych instytucji kultury, 
konieczne jest oparcie całego projektu przemiany wizerunku miasta na ca-
łościowej i systemowej strategii i długofalowym planowaniu. Zasadniczym 
pytaniem pozostaje więc, jakie inne (dalsze i szersze) inwestycje i działania 
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są (i będą) w Katowicach przewidziane i jak będą one prowadzone. Po 
drugie, fundamentalne znaczenie w Bilbao miał rozwój infrastruktury 
transportowej, umożliwiający z  jednej strony efektywną komunikację 
w mieście, z drugiej zaś pozwalający na przywrócenie mieszkańcom wielu 
obszarów, poprzez rozwój tras pieszych i rowerowych. Z punktu widzenia 
katowickiej Strefy Kultury, ten aspekt pozostaje największą bolączką pro-
wadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych. Po trzecie wreszcie, warto 
pamiętać, że inwestycje realizowane w Bilbao od samego początku budziły 
sporo kontrowersji. Sama budowa Muzeum Guggenheima wywoływała 
sprzeciw wielu środowisk, w tym opór baskijskich artystów. Podnoszo-
no przede wszystkim kwestie finansowe – budowa Muzeum wymagała 
ogromnych środków – przeszło 130 mln dolarów, do tego należy dołożyć 
koszty jego utrzymania. Na uruchomienie muzeum zobowiązano się prze-
znaczyć lwią część, bo ok. 80% całego budżetu na baskijską kulturę. Fakt 
ten stawia w pewnej perspektywie częste uwagi o zasadność wydatków 
związanych z powstaniem Strefy Kultury.

To też jest inwestycja kosmicznie droga, całość kosztowała chyba ponad 1 mi-
liard, i pytanie czy nas, jako miasto stać na taką inwestycję i czy ona jest nam 
potrzebna, czy ona się kiedykolwiek zwróci. Śmiem wątpić. Takie obiekty jak 
NOSPR czy Muzeum Śląskie są obiektami potrzebnymi w tym sensie, że te 
instytucje potrzebowały nowych siedzib, tylko pytanie czy aż tak drogich, aż 
tak wielkich, no i pytanie, czy centrum kongresowe też było tak bardzo po-
trzebnym obiektem, czy nie można go było połączyć z salą NOSPR, jako obiekt 
wielofunkcyjny (KA03).

Gdańskie instytucje: polityka i kultura

Obszarem, który posiada wiele cech wspólnych z bilbaońską Abandoi-
barrą, jest bez wątpienia gdańskie Młode Miasto. O ile w przypadku ka-
towickiej Strefy Kultury odwołanie do Bilbao wynikało ze szczególnych 
podobieństw pomiędzy obydwoma miastami (przemysłowa przeszłość, 
centralność Katowic i Bilbao jako głównych ośrodków regionów górni-
czych, stygmat miast przemysłowych, silna tożsamość regionalna/naro-
dowa), o tyle w przypadku Gdańska porównanie do Bilbao nie opiera 
się na wspólnych cechach miast, lecz na podobieństwach potencjałów 
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samych terenów rewitalizowanych. Słowo „potencjał” zostało tu specjal-
nie wyróżnione, jeśli porównamy bowiem możliwości realizacji działań 
rewitalizacyjnych (a więc kwestię praktyki), to okaże się, że Młode Miasto 
i Abandoibarra nie są wcale aż tak do siebie podobne.

Z punktu widzenia potencjału, w obydwu miastach mamy do czy-
nienia z obszarami niezwykle obiecującymi i dającym spore możliwo-
ści. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku są to dawne tereny 
portowe, usytuowane w centrum miasta. Centryczność położenia i bli-
skość rzeki stanowi bardzo atrakcyjne połączenie – tzw. waterfronts, od 
lat traktowane są jako obszary świetnie nadające do tego, by stawać się 
flagowymi projektami w procesach rewitalizacji. Właściwie na tym kończą 
się zasadnicze podobieństwa. Tym, co najbardziej różni oba tereny, a co 
ma fundamentalny wpływ na przebieg procesów rewitalizacyjnych, jest 
specyficzna struktura własności. Jedną z charakterystyk Abandoibarry był 
fakt, że aż w 95% znajdowała się ona w rękach podmiotów publicznych. 
W przypadku Młodego Miasta jest odwrotnie: zasadnicza większość tych 
ziem należy do prywatnych inwestorów. Ma to niebagatelne znaczenie, 
ponieważ kwestia własności decyduje o tym, co konkretnie, kiedy i jak 
w tej przestrzeni powstanie. Wynika to z oczywistego faktu, a mianowicie 
zupełnie różnych celów aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów 
prywatnych i publicznych. W przypadku władz publicznych istotną kwe-
stią przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu znajdującego się 
w jej władaniu terenu są sprawy związane z szeroko rozumianą jakością 
życia mieszkańców, co wymaga (przynajmniej teoretycznie) uwzględnienia 
społecznych oczekiwań co do przeznaczenia obszaru, a także kulturowe-
go i historyczne znaczenia danego terenu. Logika działania prywatnego 
przedsiębiorcy (w przypadku inwestycji budowlanych: dewelopera), opie-
ra się na zupełnie innej przesłance – w pierwszej kolejności nastawiona 
jest na zaspokojenie (własnych) potrzeb finansowych. O tym, że dewelo-
perzy w polskich miastach są dziś chyba najlepszą egzemplifikacją tego, 
jak w praktyce wygląda idea kapitalistycznej maksymalizacji zysku, nie 
trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Właściwie każde większe miasto 
jest tego przykładem. Chaotyczna zabudowa, nie odwołująca się do lo-
kalnych tradycji i specyfiki, wykazująca co najmniej obojętność wobec 
kwestii ekologicznych (zabudowa korytarzy powietrznych, co utrudnia 
wietrzenie miast i zwiększa problem smogu), od lat stanowi poważny 
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problem, wpływając na pogarszającą się jakość życia w miastach. Drugą, 
w pewnym sensie powiązaną sprawą jest całkiem odmienne podejście 
do kwestii dobra publicznego. W bardzo egalitarnym społeczeństwie ba-
skijskim „wspólne” znaczy „należące do wszystkich”, a więc takie, o które 
należy dbać. W Polsce wciąż pokutuje odziedziczone jeszcze z dawnego 
systemu przekonanie, że „wspólne” oznacza „niczyje”, choć – co trzeba 
odnotować – pewna zmiana kulturowa także w zakresie podejścia do kon-
cepcji dóbr wspólnych jest zauważalna, czego przykładem są coraz częściej 
zadbane miejskie przestrzenie rekreacyjne i place zabaw.

Na kwestię własności gruntów Młodego Miasta i problemy wynikające 
z tego tytułu dla tworzenia przyjaznych społecznie przestrzeni w mieście 
często zwracali uwagę nasi respondenci. Miało to istotne znaczenie także 
dlatego, że na krańcu Młodego Miasta usytuowane zostało Europejskie 
Centrum Solidarności – jedna z najważniejszych gdańskich nowych in-
stytucji kultury.

ECS stoi sobie w pustej przestrzeni, która nie jest zorganizowana, bo w praktyce 
jest prywatną własnością, na której deweloper może zrobić co chce, bo na to 
pozwala mu plan miejscowy. Tam może być wszystko o dowolnym kształcie 
i wielkości. I tam nie powstała żadna tkanka miejska. I ono tam sobie stoi 
gdzieś na tych obrzeżach, ale to jest problem całego Młodego Miasta (GD03).

ECS ma być takim zaczątkiem. W okolicy ma powstać całe Młode Miasto, tam 
pojawiły się nowe rozwiązania infrastrukturalne, pojawiła się nowa ulica. Ale 
widać, że pewne założenia już są nierealne. Pomysł był taki, żeby z tego rejonu 
postoczniowego stworzyć takie centrum kulturalne, to się już na pewno nie 
uda. Uda się rozwinąć dzielnicę mieszkalną może w ciągu 10–15 lat. Natomiast 
pomysł był także taki, żeby tam wybudować nowoczesną operę, która obecnie 
znajduje się kilkanaście kilometrów od centrum i jest budynkiem po byłej ujeż-
dżalni koni sprzed I wojny światowej, i nie spełnia współczesnych standardów 
dla muzyki klasycznej, a zwłaszcza operowej (GD04).

Europejskie Centrum Solidarności zostało powołane do życia w 2007 
roku, by upowszechniać dziedzictwo „Solidarności”. Początkowo swo-
ją działalność prowadziło w siedzibie tymczasowej, w budynku dawnej 
dyrekcji Stoczni Gdańskiej, w 2014 roku przeprowadziło się do nowej 
siedziby przy placu Solidarności 1. Nowy budynek ECS jest monumen-
talnym rdzawym gmachem, zaprojektowanym przez gdańską pracownię 
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architektoniczną Fort. Jego bryła ma nasuwać skojarzenia z kadłubem stat-
ku, co stanowi czytelne nawiązanie do historii miejsca i tradycji stocznio-
wej miasta. Od początku ECS budziło szereg kontrowersji. Dotyczyły one 
po pierwsze – samego budynku i jego rdzawego pokrycia, który mógł ko-
jarzyć się ze starym wrakiem, a po drugie – profilu działalności instytucji, 
który ma wyraźny wymiar polityczny. ECS pielęgnując tradycje i pamięć 
„Solidarności”, odwołuje się do wydarzeń w gruncie rzeczy niedawnych, 
wciąż budzących żywe emocje. Historie te są różnorako interpretowane 
i nieustannie wplatane w różne, często sobie przeciwstawiane narracje 
współczesnej polityki. O tych początkowych wątpliwościach co do ECS 
wspominali nasi respondenci:

Kiedy powstawało ECS, to była najbardziej w Gdańsku atakowana przez miesz-
kańców inwestycja. Adamowicz był odżegnywany od czci i wiary, że to jest 
marnowanie publicznych pieniędzy i nie wolno tego robić itd. (GD06).

Mam poczucie, że ECS rozwija się bardzo fajnie i udowadnia swoją przydat-
ność. Na początku ludzie byli bardzo sceptyczni, szczególnie w odniesieniu do 
tej bryły, która wzbudzała wiele kontrowersji. Ale to przełamano mnogością 
różnych wystaw, jakie się tam dzieją, to jest otwarta placówka, tam można 
pójść pobyć, zobaczyć. To jest jedna z niewielu takich instytucji, która wyrobiła 
sobie taką opinię (GD01).

Trzeba podkreślić, że ECS nie jest jedyną gdańską instytucją kultury 
tak wyraźnie zanurzoną w kontekście politycznym. Podobnie rzecz się 
ma z Muzeum II Wojny Światowej – instytucją, o której nasi respondenci 
mówili co prawda niewiele (w trakcie badań nie była jeszcze otwarta), 
jeśli jednak nawiązywali do niego w swoich wypowiedziach, niemal za-
wsze podkreślali jego wymowę polityczną. Dobrze oddają to poniższe 
wypowiedzi:

Pomnikiem tych działań jest ECS, to wyraża ambicje i działania miasta. Mu-
zeum II wojny światowej też ma być takim symbolem. Gdańsk odwołuje się do 
tradycji solidarnościowej i traumy II wojny światowej, która się tu zaczęła. I to 
muzeum ma być poświęcone takiej obiektywnej historii II wojny. Nie wiemy 
oczywiście, jak to muzeum będzie ostatecznie wyglądać, w jakiej formie będzie 
prezentowało te historie (GD04).
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Muzeum II Wojny Światowej – obiekt bardzo zagadkowy... będziemy go dosto-
sowywać... Muzeum skądinąd bardzo ważne i potrzebne ze względu na pre-
zentowany temat (GD08).

Pomimo pierwotnych kontrowersji, w ogólnym rozrachunku Euro-
pejskie Centrum Solidarności jest instytucją generalnie bardzo dobrze 
ocenianą. W wywiadach często podkreślano wielość prowadzonych przez 
ECS inicjatyw i jego otwarty charakter.

ECS jest bardzo dobrą instytucją, z dużym wyzwaniem. Oni (...) widzą siebie 
jako szeroko pojętą instytucję kultury. Mają stałą, pokaźną wystawę, ale poza 
tym realizują bardzo dużo projektów. Kiedy Gdańsk starał się o ESK, to zespół 
ECS to była wielokrotność zespołu ESK. Potem powstał nowy budynek i ta cała 
infrastruktura – dysponują świetnym zapleczem lokalowym (GD08).

Program ECS i jego kształt nie stał się projektem muzealnym – jak być może 
myślano na początku – tylko stał się żywą instytucją. Główne działania są usta-
wione na dzisiaj, nieustanna praca związana np. z partnerstwem wschodnim, 
taki rodzaj dyplomacji kulturowej. Bardzo jasny przekaz, który nawet w tej 
chwili, w trudnej sytuacji, jest niesłychanie mocno werbalizowany – jesteśmy 
otwarci i jesteśmy dla wszystkich (GD06).

Otwartość instytucji i jej aktywne angażowanie w życie społeczności 
nie przekłada się jednak na sferę miastotwórczą. ECS, podobnie jak Teatr 
Szekspirowski (druga ważna gdańska instytucja kultury, która powsta-
ła w ostatnim czasie), zdaniem naszych respondentów nie współtworzy 
tkanki miasta. Teatr Szekspirowski, zaprojektowany przez Renato Riz-
ziego i otwarty we wrześniu 2014 roku, to nowoczesny budynek, nawią-
zujący do koncepcji architektonicznej angielskiego teatru z XVII wieku: 
w ceglanej bryle budynku umieszczono drewniane elżbietańskie wnętrze, 
a otwierany dach budynku ma pozwalać na organizowanie przedstawień 
pod gołym niebem.

Z punktu widzenia artystycznego tam się dużo dzieje, plus to, do czego ESC 
został powołany, czyli różne imprezy rocznicowe, wolnościowe odbywają się na 
jego terenie. Jedyną dużą, masową imprezę którą organizuje ECS, jest All About 
Freedom, odbywa się w budynku ECS. Ale ECS nie jest takim rozsadnikiem, nie 
stworzył nowej jakości. Gdański Teatr Szekspirowski jest drugim takim przy-
kładem. Instytucje, które same w sobie funkcjonują bardzo dobrze, ale nie stały 
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się jakimś nowym centrum, które w jakiś sposób zapładnia przestrzeń wokół 
siebie, raczej są to takie wyspy (GD04).

Nie wiem, czy ECS tworzy tkankę miejską, bo ono tam nie ma kontekstu, stocz-
nia została rozwalona dokoła, ECS zasłania stocznię. ECS miastotwórczego 
działania nie ma na pewno, może mieć kulturalne, ludzie lubią się tam spotykać 
(GD02).

W świetle naszych badań, społeczny i miastotwórczy rezonans te-
atru jest mniejszy niż ECS. Nasi respondenci, doceniając wagę teatru dla 
wzbogacenia oferty artystycznej w mieście, równocześnie podkreślali jego 
zamknięcie na szeroko rozumianą rzeczywistość miejską:

Oni też nie mają takiej potrzeby kształtowania miejskiej rzeczywistości, ale 
kształtowanie takiego świata teatralnego, tak w oderwaniu od tej rzeczywistości 
(GD01).

Jeśli chodzi o Teatr Szekspirowski, to jako obywatel nie czuję się zapraszany 
do jakichś wspólnych działań. Ale już Europejskie Centrum Kultury to jest 
instytucja, która bardzo fajnie działa i ja, ale nie tylko ja, czuję się zaproszony 
na wydarzenia, które się tam dzieją, tam się czują dobrze też moje dzieci i moi 
rodzice. (...) Mam nadzieje, że Teatr Szekspirowski się rozwinie... (GD02).

Położenie akcentu na ECS jako „wiodącą” gdańską instytucję kultu-
ry może wynikać także ze szczególnego kontekstu badań – Europejskie 
Centrum Solidarności bardziej niż jakakolwiek inna instytucja kultury 
w sposób bardzo spójny łączyło się z ideą przewodnią kandydatury mia-
sta do tytułu ESK 2016. W pewnym sensie ECS stanowi instytucjonalną 
emanację głównego hasła Gdańska: „Wolność kultury, kultura wolności”.

Szczecińskie „najlepsze budynki” Europy i świata

Świetnym przykładem obrazującym sposób, w jaki instytucje kultury stają 
się nowymi symbolami miast, jest szczecińska Filharmonia im. Mieczy-
sława Karłowicza. Budynek, zaprojektowany przez hiszpańsko-włoski 
duet architektoniczny (Fabrizio Barozzi i Alberto Veiga), szybko zdobył 
międzynarodowe uznanie. Filharmonię otwarto we wrześniu 2014 roku, 
ale już wcześniej, na etapie projektu i pierwszych prac okrzyknięto ją 
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nową ikoną miasta, choć jak w przypadku każdego spektakularnego bu-
dynku, nie brakowało też deklarowanych krytyków. W przeciągu dwóch 
lat budowlę obsypano wieloma nagrodami z dziedziny współczesnej ar-
chitektury, w tym najważniejszą europejską Mies van der Rohe Award 
w 2015 roku.

Filharmonia znajduje się u zbiegu ulic Małopolskiej i Matejki, w miej-
scu, gdzie przed wojną znajdował się szczeciński Dom Koncertowy (Kon-
zerthaus). Stanowi to naturalne odwołanie do muzycznej historii Szcze-
cina. Tych nawiązań do miasta i jego specyfiki jest więcej, choć nie są 
one – na pierwszy rzut oka – oczywiste. Wynika to z faktu, że budynek 
mocno wyróżnia się na tle okolicznych budowli. To świetlisty biały gmach 
z mlecznego szkła, prawie pozbawiony okien, bez tradycyjnego podziału 
na kondygnacje. W swoim kształcie przypomina wierzchołek góry lodo-
wej, pozornie nie przystając ani kolorem, ani formą do pobliskich zabudo-
wań. Jednak biała bryła filharmonii w niezwykły sposób wkomponowuje 
się w otoczenie – jej sylwetka nawiązuje do otaczającej ją neogotyckiej 
zabudowy z wieżami kościołów i wielospadowymi dachami, a gabarytami 
koresponduje z sąsiednimi budynkami.

Gmach filharmonii szczecińskiej jest budowlą bardzo charaktery-
styczną, od początku miała stać się nową ikoną miasta, jego nową wizy-
tówką, która nie tylko nieodzownie kojarzyć się będzie ze Szczecinem, 
lecz także pozwoli umieści miasto na mapie ważnych celów turystyki 
kulturowej.

To, że filharmonia miała spełniać ważną rolę wizerunkową, było wia-
dome od samego początku. Już na etapie konkursu na projekt obiektu, 
decyzję jury tłumaczono jego niezwykłym miastotwórczym potencjałem: 
„To jest filharmonia. To jest sztuka. Dynamika światła i cienia symboli-
zuje rozwój. Budynek mówi, że jest to świątynia muzyki, która stanie się 
ikoną miasta i da siłę nowej architekturze w Szczecinie” (Fiuk 2008: 331). 
W podobnym tonie inwestycję przedstawiano w aplikacji konkursowej 
ESK 2016, sugerując, że „będzie [ona] spektakularną kompozycją architek-
toniczną, (...) [która] ma szansę stać się ikoną architektoniczną Szczecina” 
(Szczecin 2016: 166).

Filharmonia miała nie tylko wzbogacić architektoniczny krajobraz 
miasta i wzmocnić jego ofertę kulturalną, lecz także – właśnie z uwagi 
na niezwykle śmiały projekt obiektu – pokryć zapotrzebowanie na nową 
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symbolikę miasta, niekoniecznie odwołującą się do sposobu, w jaki do tej 
pory myślano i mówiono o Szczecinie.

Tu jest taka historia: zdemontowano maszt (jeden z symboli miasta) i to cie-
kawe, Katowice świadomie reinterpretowały swoją symbolikę, a tu demontują 
maszt, bo zagrażał jakiemuś bezpieczeństwu. I teraz nikt nie ma pieniędzy na 
jego remont. Maszt jest własnością muzeum, działka jest miejska. I zgłosiły się 
firmy i mówią: my to wyremontujemy, ale niech maszt wraca tam gdzie stał, bo 
to jest jeden z symboli morskości Szczecina, ale miasto jakoś do tego masztu nie 
bardzo. I ten maszt, jak te zwłoki stoczniowego, industrialnego miasta spoczy-
wają gdzieś. Pas środkowy, gdzie stał, jest zablokowany. Teraz to Filharmonia 
ma być symbolem, oni potrzebowali takiego konkretu, bo to są tacy konkretni 
faceci, którzy potrzebują sukcesu promocyjnego. Dużo zainwestowali w tę Fil-
harmonię i ja się totalnie zgadzam, świetny projekt. No i jest jakaś szansa na 
zmianę. Plac jest oświetlony. Jak to zobaczyła policja, to też oświetliła swój 
budynek. Filharmonia też się świeci i nie ma tak fajnie oświetlonego [drugiego] 
miejsca w Szczecinie (SZ05).

Tę symboliczną rolę obiektu rozumieć należy dwojako. Z jednej strony 
szczecińska Filharmonia miała wpływać na zmianę zewnętrznego wize-
runku miasta. Chodziło o to, aby jako obiekt reprezentatywny dla Szcze-
cina, z perspektywy obserwatora zewnętrznego nasuwała jednoznaczne, 
pozytywne skojarzenia z miastem. Z drugiej strony, co najmniej w takim 
samym stopniu, miała też do wypełnienia ważną funkcję wewnętrzną jako 
jeden z (namacalnych) elementów budowy (nowej) miejskiej narracji. 
I choć wszystkie instytucje kultury w jakimś stopniu wpisują się proces 
tworzenia i rekonstrukcji tożsamości miasta, w przypadku Filharmonii 
było to o tyle istotne, że ta tożsamość Szczecina – jak wskazywali nasi 
respondenci – wciąż pozostaje problemem. W zrealizowanych wywiadach 
bardzo często przewijał się wątek trudnej i wciąż nieprzepracowanej hi-
storii miasta i motywu poszukiwania tego, co stanowi o jego tożsamości.

Ostatnie dyskusje, które się odbywały na temat tożsamości... (dyskusja) która 
się odbywała w Muzeum Przełomy, którą obserwowałem przez intranet, naj-
lepiej ją ktoś podsumował, że Szczecin ma swoją tożsamość, która jest oparta 
o permanentną dyskusję i stawianie pytań o tożsamość Szczecina (śmiech), 
nasza tożsamość polega na poszukiwaniu tożsamości – taka metatożsamość 
(SZ08).
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To poszukiwanie dotyczy także symboli:

Ta tożsamość jest ciągle poszukiwana, a to żeby się przybliżyć do morza, a to 
żeby wykorzystać Odrę. I cały czas stoimy w rozkroku, to nie jest tak, że miasto 
nie ma się czym pochwalić, ale to jest wszystko takie powierzchowne. (...) My nie 
mamy takich symboli, jak krasnal kojarzy się z Wrocławiem, jak z Krakowem 
kojarzy się hejnał, to ze Szczecinem nic się panu nie skojarzy, to jest trudne 
miasto (SZ06).

Wypełniając tę przestrzeń symboliczną, Filharmonia miała stać się 
nowym, atrakcyjnym punktem odniesienia. To, na ile spełni tę funkcję, 
będzie można właściwie ocenić w przyszłości (istnieje dopiero dwa lata), 
nie ulega jednak wątpliwości, że już jest obiektem wzbudzającym wśród 
mieszkańców emocje i generującym spore zainteresowanie.

Filharmonia zadziałała jak Tall Ship, tylko na innym poziomie, buduje taki 
patriotyzm lokalny, dumę, to się naprawdę rozdmuchało. To jest instytucja, do 
której zaczęli chodzić ludzie w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. 
Do Filharmonii zaczęli chodzić ci, którzy nigdy nie byli w starej filharmo-
nii, obiekt ich na tyle zainspirował, że postanowili spróbować, to się dzieje  
(SZ07).

To wielkie szczęście, że do Szczecina trafiła ta filharmonia, dlatego że ona wy-
grała wszystkie nagrody, jest pokazywana w Polsce, w Europie. To spowodowało, 
że zrobiła się taka moda. Tam prawie codziennie jest jakieś wydarzenie, tam 
prawie codziennie jest pełna sala, to jest jakiś fenomen, nie wiadomo, ile to 
będzie trwało. Też kontrowersyjna forma, różnie oceniana, przez fachowców 
pozytywnie, przynajmniej oficjalnie, a przez mieszkańców różnie, mówią, że 
to blaszak itp. (SZ03).

Wymiernym tego efektem jest frekwencja: przez pierwsze dwa mie-
siące Filharmonię w nowym gmachu odwiedziło tyle osób, co przez cały 
sezon w starej siedzibie przy pl. Armii Krajowej12. W 2015 roku w kon-
certach, wernisażach, projekcjach filmów, otwartych próbach generalnych 
i innych wydarzeniach uczestniczyło przeszło 160 tys. osób. Ważną część 
publiczności stanowią mali odbiorcy – w tzw. #EduFilharmonii wzięło 

12 Zob. http://radioszczecin.pl/4,117886,nowa-filharmonia-bije-rekordy [dostęp: 
styczeń 2017]
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udział ponad 20 tys. dzieci, rodziców i nauczycieli13. Na tę aktywność 
wychodzącą naprzeciw słuchaczom i angażującą różne grupy zwracali 
uwagę nasi respondenci:

Tam jest sporo darmowych koncertów, bardzo dbają o publiczność, mają bardzo 
dobrą ekipę, która tym zarządza. Zwożą też dzieciaki z okolicy, spoza Szczecina. 
Miasto się tym chyba w ogóle nie zajmuje (SZ03).

Inną zupełnie kwestią jest to, na ile Filharmonia wpisuje się w tkankę 
miasta. Problemem, według niektórych respondentów, jest przede wszyst-
kim jej otoczenie zewnętrzne.

Tam jest problem, bo jak się wychodzi z filharmonii, wychodzi się na parking. 
(...) Ale tam się naprawdę dużo dzieje, tam pozwalają na takie imprezy w holu, 
i tam przychodzi bardzo dużo młodzieży, cała przestrzeń jest wypełniona. Ale 
co? Wychodzą i się rozchodzą i nie ma nic. A jak się gdzieś w Europie wychodzi 
z teatru czy filharmonii to jest fajny plac, można sobie pogadać. (...) Czy ona 
ma jakieś odniesienia w mieście? Nie spotkałem się. Filharmonia nie wycho-
dzi poza mury (...). A filharmonia została tak zlokalizowana i jako obiekt 
nie bardzo zmienia ruchu. Kaskada, ta galeria handlowa, która odbudowano, 
wiele zmieniała, jeśli chodzi o organizację ruchu, ale ta filharmonia niewiele. 
W takiej skali „urbaanimacyjnej” – taki termin sobie wymyśliłem, to nic nie 
zmieniła (SZ03).

Dotyczy to zresztą nie tylko samej Filharmonii, lecz także usytuowa-
nego w jej sąsiedztwie Centrum Dialogu Przełomy.

Na początku był mega hejt, że postawiono nam tu wentylator (pogardliwa na-
zwa Filharmonii). A obok jest jeszcze to Muzeum Przełomy, które też jest mocno 
dyskusyjne i nie tylko jeśli chodzi o formę architektury, ale niektórzy uważają, 
że ono przywołuje lęki (...). To muzeum miało być przełomem i nie wiem, czy 
do końca spełnia takie kryteria. Także ten plac, wcześniej to był przyjemny 
skwer, teraz to jest wylana tona betonu i ludzie tego nie akceptują. Tam było 
takie miejsce, gdzie ci starsi biedniejsi ludzie mogli sobie usiąść ze znajomymi 
za darmo, a teraz to zostało zalane betonem. Tu zresztą wiele innych miejsc 
zostało zalanych betonem (SZ06).

13 Zob. http://filharmonia.szczecin.pl/aktualnosci/202-Rekordowy_rok_Filhar-
monii [dostęp: styczeń 2017].
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Przy ocenie społecznego znaczenia obydwu obiektów i roli, jaką wy-
pełniają w mieście, należy jednak wziąć poprawkę na czasowy kontekst 
opisywanych tu badań. Mimo że Muzeum Narodowe – Centrum Dialogu 
Przełomy zostało wpisane do szczecińskiej aplikacji ESK 2016 jako jedna 
z kluczowych nowych instytucji kultury, prace nad nim ukończono znacz-
nie później niż przewidywano (w aplikacji jako termin zakończenia prac 
podano czerwiec 2012) i ostatecznie otwarto go w styczniu 2016 roku. 
W okresie, w którym prowadzaliśmy badania, Filharmonia istniała nie-
spełna dwa lata, Muzeum zaś było dopiero otwierane. W konsekwencji, 
na podstawie zebranego w badaniach materiału nie można przesądzać 
o miastotwórczym charakterze tych obiektów lub jego braku. Upłynęło 
zbyt mało czasu, a zjawiska, o których tu mowa, mają charakter dynamicz-
ny. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można jednak wskazać 
na pojawiające się w początkowym okresie kontrowersje, które wiązały 
się z inwestycjami. Dotyczyły one zarówno przemiany fizycznego obra-
zu placu, na którym stanęło muzeum (wcześniej był to popularny wśród 
mieszkańców zadrzewiony skwer, obecnie jest to pokryty betonowymi 
płytami plac – dach muzeum), jak i pierwszych problemów i kontrowersji, 
które nastąpiły po otwarciu.

W przypadku płyty przy tym Muzeum Przełomów, nie wiem na ile to prawdzi-
wa historia, a na ile rozdmuchana, tam jeździli rolkarze i tam został wprowa-
dzony jakiś zakaz i poszła fama, że tam nie można jeździć, być w tej przestrzeni, 
ale chyba to nie jest jakoś formalnie zakazane. I to jest problem, bo ta przestrzeń 
zaistniała, sprowokowała mieszkańców do jakiejś aktywności, ale poprzez jakieś 
urzędniczo-medialne zamieszanie opuścili ten teren i to jest niefajne (SZ07).

Muzeum Przełomy wzbudza kontrowersje swoją architekturą, tym, że zaka-
zano tam jeżdżenia rolkarzy, tym, że załamują ręce kombatanci, że przez to 
pofalowanie terenu nie można tam ustawić kompanii honorowej wojska, bo 
stoją krzywo. Stanął tam pomnik anioła autorstwa pana Dźwigaja, zwany 
dowcipnie przez szczecinian kelnerem, i to taki kompromis, bo on się gryzie 
z tą nowoczesną architekturą obiektu (SZ08).

Szczególnie ciekawy z punktu widzenia pobudzania życia miejskiego 
był zakaz wykorzystywania przestrzeni placu przez (desko)rolkarzy i ro-
werzystów (ostatecznie zakaz zniesiono w drugiej połowie 2016 roku). 
Choć bezpośrednią (oficjalną) przyczyną jego wydania była kwestia 
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bezpieczeństwa korzystania z przestrzeni publicznej (wprowadzenie re-
gulaminu korzystania z placu, a w tym wspominanego zakazu, tłumaczono 
głównie troską o bezpieczeństwo spacerowiczów i budynku oraz warun-
kami ubezpieczenia obiektu), zakaz otworzył dyskusję na temat akcepto-
wanych społecznie form korzystania z przestrzeni o szczególnym znacze-
niu. Zasadniczą kwestią stało się pytanie, czy można (wypada) w miejscu 
pamięci uprawiać aktywność rekreacyjno-rozrywkową, czy nie jest to 
przejaw trywializacji pamięci i braku powagi. Centrum Dialogu Przeło-
my stanęło przecież na placu Solidarności, miejscu o wyjątkowej historii, 
które w najnowszych dziejach, po wydarzeniach grudnia 1970 roku, stało 
się symbolem oporu wobec reżimu komunistycznego. Spór o sposoby ko-
rzystania z naziemnej części muzeum – dachu pozostającego na poziomie 
placu miał też wymiar szerszy, wpisywał się w toczącą się dyskusję o to, 
w jaki sposób i kto ma prawo do korzystania przestrzeni miejskiej, a więc 
do kogo – właściwie – należy miasto14. Można go też uznać za namacalną 
wręcz emanację charakterystycznej dla polskiej tradycji narodowej nar-
racji martyrologicznej, w której częściej (chętniej) upamiętnia się wyda-
rzenia tragiczne (wybuch wojny, powstania, i inne tragedie narodowe, jak 
w najnowszej historii – katastrofę w Smoleńsku), a miejsca pamięci otacza 
odpowiednią aurą smutku, powagi i skupienia. Sama już dyskusja wokół 
wykorzystania placu wskazała na wielość różnych postaw i przełamanie 
dominującej dotychczas w Polsce tendencji do odświętnego traktowania 
trudnych, bo przywołujących tragiczne wydarzenia, przestrzeni. Taki był 
też zamysł architekta, Roberta Koniecznego, który projektując muzeum 
zwracał uwagę na potrzebę oddania placu mieszkańcom, zachęcając ich 
do korzystania z tej przestrzeni do codziennych spotkań. Plac miał stać 
się miejscem łączącym pokolenia i różne grupy społeczne15. Ten otwarty 
i integrujący aspekt obiektu został doceniony w konkursie na najlepszą 
przestrzeń publiczną w Europie (European Prize for Urban Public Space 
2016), w którym muzeum otrzymało pierwszą nagrodę. Jury swoją decyzję 

14 Zob. http://www.archsarp.pl/6545/muzeum-i-plac-centrum-dialogu-przelomy-
w-szczecinie [dostęp: styczeń 2017].

15 Zob. Na uroczystość włożyłem rolki – wywiad z Robertem Koniecznym przepro-
wadzony przez Monikę Stelmach, opublikowany w: dwutygodnik.com strona kultury, 
12, 2016, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6916-na-uroczystosc-wlozylem-rolki.
html [dostęp: styczeń 2017].



205

tłumaczyło właśnie specyfiką obiektu dającą mieszkańcom możliwość 
poznawania trudnej historii miasta, jednocześnie pozwalając mu na stanie 
się miejscem ich codziennej aktywności16.

Ideą przewodnią muzeum było pokazanie najważniejszych w po-
wojennej historii miasta, przełomowych momentów kształtujących losy 
Szczecina. Część wystawiennicza została umieszczona pod ziemią, dzięki 
temu nie tylko cały plac – dach muzeum – stanowi przestrzeń otwartą dla 
mieszkańców, lecz także cały obiekt nie zasłania stojącej obok filharmonii, 
schodząc niejako na drugi plan. Nowatorskość projektu i jego niezwykłe 
wpisanie w historię miasta zapewniły mu tytuł Najlepszego Obiektu Kul-
tury na świecie, który został mu nadany podczas Światowego Festiwalu 
Architektury w Berlinie w 2016 roku. Jak uzasadniało jury:

Muzeum Centrum Dialogu Przełomy wzbogaca miasto i życie w tym mieście. 
Odnosi się do miejsca o trzech historiach – historii sprzed II wojny światowej, 
historii wojennych zniszczeń oraz powojennego zagospodarowania, które 
pozostawiło dużą lukę w samym środku miasta. Jest to fragment miejskiej 
topografii, jak również muzeum. Schodząc pod ziemię, zgłębiamy pamięć 
i historię tego miasta, natomiast wychodząc na powierzchnię, publiczne ob-
licze budynku. Jego pofałdowany dach można interpretować i wykorzystywać 
na wiele różnych sposobów. Jest to projekt, który odnosi się do przeszłości 
w sposób optymistyczny, poetycki i pełen wyobraźni17. 

W ten sposób plac Solidarności w Szczecinie stał się najbardziej uty-
tułowanym – jeśli chodzi o architekturę – miejscem w Polsce, a Szczecin 
wyjątkowym miastem, w którym obok siebie znajdują się najbardziej do-
cenione w międzynarodowych konkursach architektonicznych gmachy 
instytucji kultury.

Z punktu widzenia kształtowania przestrzeni miasta, Filharmonia 
i Centrum Dialogu Przełomy ciekawie wpisały się w istniejącą architek-
turę, współtworząc swego rodzaju szczeciński „kwartał kreatywny”.

16 Tamże.
17 Zob. m.in. http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,21050432,jak-powstawaly-prze-

lomy-historia-architektonicznego-sukcesu.html, http://culture.pl/pl/artykul/cen trum-
dialogu-przelomy-z-nagroda-glowna-world-architecture-festival, http://archinea.pl/
centrum-dialogu-przelomy-zwyciezca-world-architecture-festival–2016-berlinie/ 
[dostęp: styczeń 2017]. 
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My mamy takie miejsce, to jest takie skrzyżowanie Filharmonia, Zamek, Aka-
demia Sztuk, tam jest taka przestrzeń, tam jest jeszcze Muzeum Przełomów, 
Muzeum Tradycyjne, jest Kana blisko. To jest przestrzeń, która generuje myś-
lenie o tym mieście bardziej kulturalnie. A w tym kwadracie zamyka się też 
Katedra, bo ona też tworzy kulturę, w lecie tworzy wielki jarmark Jakubowy, 
dziś już nie wystarczają same stragany, są sceny itp. (SZ04).

Na Plac Orła, gdzie jest Akademia Sztuk, kiedyś w ogóle się nie jeździło, a teraz 
już są powody, żeby tam jechać. (...) Ale ten cały odcinek Zamek – Akademia 
Sztuki – Filharmonia – Muzeum Przełomów to się zrobił taki bardzo artystycz-
ny kwartał, czego wcześniej nie było (SZ07).

Za czasów poprzedniego ustroju tam był taki trójkąt: Koncern Prasowy, Milicja 
i SB i Zamek Książąt Pomorskich, jako taki symbol powrotu ziem piastowskich 
i było jeszcze 13 Muz. Ta przestrzeń została uzupełniona przez Muzeum Prze-
łomów, Filharmonię, więc to nie jest nowe centrum, ono zostało uzupełnione 
nowymi narracjami (SZ08).

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że sam fakt istnienia atrakcyjnych 
instytucji kultury nie musi koniecznie przekładać się na aktywną party-
cypację mieszkańców w przestrzeni (kulturowej) miasta i rozwój tego, 
co nazywane jest kulturą miejską. Szczecin jest tego najbardziej bodaj 
wymownym przykładem. Z jednej strony, jak pisaliśmy powyżej, miasto 
posiada niezwykłe budowle, cieszące się uznaniem opinii międzynaro-
dowej, z drugiej zaś – jak podkreślają wszyscy nasi respondenci – jego 
problemem wciąż pozostaje brak publiczności.

Miasto nie jest tworem martwym, infrastruktura jest ważna i to się dzieje, ale 
istotny jest też czynnik ludzki i z tym jest gorzej, brakuje publiczności i przepły-
wów między instytucjami. (...) Większość kadry Akademii Sztuk nie mieszka 
w Szczecinie, tylko tu dojeżdża, Filharmonia się stara, ale wszystkiego nie po-
mieści, Kana jest w swoich możliwościach chętna do współpracy, ale na swoich 
warunkach. Jest jeszcze Inkubator Kultury, to chyba najbardziej elastyczne 
miejsce, gdzie średnia wieku nie przekracza 30–35 lat. To jest jedyne miejsce 
w mieście, gdzie coś można, ale oni też są bardzo uzależnieni, bo jedyne fun-
dusze idą z miasta. To się nie wiąże z tym, że nie ma infrastruktury, bo jest, 
czynnik ludzki jest najważniejszy (SZ06).

Bo tu jest taki mit, przy całej tej rachityczności kapitału społecznego i zaangażo-
wania, to tu jest wbrew pozorom sporo twórców, ale oni działają indywidualnie, 
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twórców jest dużo, ale nie ma środowiska. I drugie, nie ma też publiczności 
(SZ02).

Wynika to z dwóch zasadniczych powodów: specyficznej historii miasta 
i jego specyfiki przestrzennej. Szczecin to drugie, największe pod wzglę-
dem powierzchni, miasto w Polsce o bardzo rozciągniętej tkance miejskiej, 
co negatywnie wpływa na uczestnictwo mieszkańców w kulturze.

Szczecin ma zawsze ten problem z ludźmi. Wszyscy mówią, że Szczecin jest 
pustym miastem. To może wynikać z tego, że 120 000 osób o godzinie 16.00 
wyjeżdża na Prawobrzeże do największej sypialni, a to w 390 000 mieście to 
jest bardzo duży procent (SZ07).

Warto zauważyć, że problem opisywanego tu rozlewania się miasta nie 
jest charakterystyczny jedynie dla Szczecina. Większość polskich miast – 
w odróżnieniu od miast zachodniej Europy, gdzie jednym z najważniej-
szych efektów miejskiego odrodzenia i rozkwitu kultury miejskiej było 
zahamowanie procesów depopulacji miast i ich rozlewania się – w ten 
właśnie sposób traci mieszkańców. To siłą rzeczy negatywnie odbija się na 
funkcjonowaniu miejskiej sfery kultury, gdyż na przedmieścia przenosi się 
przede wszystkim klasa średnia, posiadająca zarówno kapitał kulturowy, 
jak i finansowy, pozwalający na uczestnictwo w kulturalnym życiu miasta. 
Pokazują to wypowiedzi z Poznania – jednego z najbardziej dotkniętych 
tych problemem miast:

(...) problemem jest to przenoszenie się pod miasto, jak ktoś mieszka pod Po-
znaniem, to z ofert kulturalnej korzysta rzadziej, albo tylko w weekendy. To 
widać, jak podupadają ulice, św. Marcin jest dziś straszakiem, a to kiedyś była 
wizytówka miasta (PO07).

Zamek dużo zrobił, żeby pomóc tej ulicy (św. Marcina). Zamek stał się nawet 
takim podmiotem takiego procesu projektowania jak pobudzić tę ulicę, tam 
dyskusji o tym było od groma, Zamek wychodzi z takimi działaniami. Tu przez 
wiele lat było takie myślenie, że Poznań miał być, mówiąc złośliwie, takim 
obwarzankiem z czarną dziurą pośrodku, kapitał inwestowano na peryferiach, 
tam powstawały osiedla deweloperskie i centra handlowe, a śródmieście to pe-
nerstwo i dziadostwo. Święty Marcin był waśnie ofiarą tego procesu, zwłaszcza 
jak powstało nowe skrzydło Starego Browaru, to jest dość powszechna opinia, że 
on wyssał ze św. Marcina handel. Ale to się powoli zmienia, tam będzie inaczej, 
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a Zamek dużo zrobił i złego słowa o ich działaniach w tej sferze nie powiem, 
Im doskwierało, że są taką enklawą życia na pustyni (PO08).

Dodatkowo dochodzi do tego problem wypychania potencjalnej klasy kre-
atywnej do peryferyjnych, kiepsko skomunikowanych z centrum osiedli, 
na co zwracali z kolei uwagę wrocławscy respondenci.

Więcej jest takich przestrzeni, plenerowych, otwartych, które pozwalają się spot-
kać, to nawet pewna moda się taka robi, że można pójść na piwo na debatę 
i porozmawiać o mieście. Ale umówmy się, że ten styl życia jest podzielany przez 
jakąś część umownie mówiąc hipsterów, dla których taki tryb jest możliwy (...). 
Trzeba też pamiętać, że obok tych debat o kulturze i mieście jest świat supermar-
ketów i tych wydarzeń bardziej ludycznych. W weekendy dużo ludzi idzie do 
supermarketu, a później do multipleksu (...). To też kwestia komunikacji, gdzie 
łatwiej dojechać, i to może wina niewydolności miast, że to się tak kumuluje 
w jednym miejscu, tego, że to miasto tak chaotycznie się rozwija i komunikacja 
jest niewydolna (WR02).

Wrocławski gigant, czyli Narodowe Forum Muzyki

W aplikacji konkursowej ESK Wrocław 2016 zakładano powołanie dwóch 
nowych instytucji kultury: Muzeum Współczesnego i Narodowego Forum 
Muzyki, które miały uzupełnić, jak podkreślano: „niekompletną i nieade-
kwatną infrastrukturę kulturalną Wrocławia” (Przestrzenie dla piękna 2011: 
28). Obydwie, wraz z innymi nowymi obiektami kulturalno-edukacyjnymi 
(tj. zmodernizowanym gmachem Teatru Muzycznego Capitol, nową bi-
blioteką Uniwersytetu Wrocławskiego i siecią infrastruktury kulturalno-
-edukacyjnej), współtworzyły tzw. nowe przestrzenie dla piękna. Muzeum 
Współczesne Wrocławia zostało powołane w 2011 roku, rozpoczynając 
swoją działalność w siedzibie tymczasowej – w zmodernizowanym do tego 
celu, zlokalizowanym niedaleko centrum, schronie przeciwlotniczym przy 
placu Strzegomskim. Docelowo jego siedzibą ma być nowoczesny obiekt 
ulokowany w centrum miasta, przy czym mimo założeń formułowanych 
w aplikacji konkursowej, zgodnie z którymi otwarcie muzeum miało być 
„jednym z największych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiej Stoli-
cy Kultury” (tamże: 171), obiekt wciąż pozostaje na etapie planów. Zgodnie 
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z zapowiedziami ukończone zostało natomiast Narodowe Forum Muzy-
ki – jedna z najbardziej rozpoznawanych dzisiaj, także dzięki obchodom 
ESK, nowych instytucji kultury w Polsce.

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego powstało 
w 2014 roku z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Can-
tans i Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Jego siedzibą jest 
nowy wielofunkcyjny gmach koncertowy usytuowany przy placu Wolno-
ści, który został oddany we wrześniu 2015 roku. Obiekt zaprojektowała 
pracownia Kuryłowicz & Associates, wnętrza zaś zrealizowano według 
projektu Towarzystwa Projektowego. Budynek NFM w swoim kształcie 
i kolorystyce inspirowany był instrumentami muzycznymi: z zewnątrz 
przypomina wielkie pudło rezonansowe instrumentu strunowego, wnętrze 
utrzymane w tonacji czarno-białej nasuwa skojarzenia z klawiaturą forte-
pianu. Za akustykę sal odpowiedzialna była firma Artec Consultants Inc. 
z Nowego Jorku, mająca na swoim koncie wiele bardzo dobrze ocenianych 
podobnych obiektów na świecie.

Monumentalny w swoich rozmiarach i formie gmach NFM miał stać 
się obiektem reprezentatywnym dla Wrocławia, miejscem kontemplacji 
sztuki (muzyki), ale też przestrzenią organizacji ważnych kulturalnych 
wydarzeń – tu odbyła się ceremonia otwarcia obchodów ESK 2016 oraz 
Gala Europejskiej Nagrody Filmowej (grudzień 2016). Obiekt wyposażo-
ny został w cztery sale koncertowe, z czego na sali głównej przewidziano 
1800 miejsc, w trzech salach kameralnych można pomieścić łącznie do 
800 osób. Rozmach w realizacji inwestycji i jej wielkość, przy dość mimo 
wszystko specyficznym charakterze obiektu (przestrzeń muzyki służąca 
przede wszystkim organizacji koncertów, recitali, festiwali i akademii 
muzycznych), budziły szereg pytań i wątpliwości o możliwość zapełnienia 
widowni. Jednak już w pierwszym sezonie (2015/2016) NFM okrzyk-
nięto frekwencyjnym sukcesem  – w  obiekcie zorganizowano ponad 
450 wydarzeń, wiele przy pełnej sali. Sam budynek odwiedziło przeszło  
430 tys. osób18.

To, że we Wrocławiu potrzebne było NFM, jako reprezentacyjna nowa 
instytucja kultury, szczególnie w roku sprawowania przez miasto funkcji 

18 Zob. http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/56305/Narodowe-Forum- 
Muzyki-Podsumowanie-sezonu–2015–16 [dostęp: styczeń 2017].
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Europejskiej Stolicy Kultury, nie jest zwykle przedmiotem sporu. Inną, 
bardziej polemiczną kwestią pozostaje to, czy nowy gmach NFM pełni 
rolę miastotwórczą, a więc czy wpływa, i jak wpływa na życie miasta. Wy-
łaniający z badań społeczny odbiór NFM jest co najmniej ambiwalentny. 
Bo choć NFM cieszy się zainteresowaniem wśród publiczności, zdaniem 
naszych respondentów nie ożywia przestrzeni, jest zamknięty na miasto 
i nie rezonuje na otoczenie.

NFM miasta nie tworzy, już sama architektura odgradza się od miasta schod-
kami. No projektowanie schodków, przy obecnej wiedzy, jak należy projek-
tować, jest skandalem. Mam nadzieję, że NFM nie znajdzie się w żadnym 
konkursie architektonicznym inaczej niż antynagroda. To, że to jest budynek 
piękny, ma swój charakter architektoniczny, nie zwalnia nas z jego krytyki, 
brakuje tam usług w parterze, a to jest chyba rzecz, która świadczy o miej-
skości budynku, jego interakcjach z otoczeniem. Ten budynek jest zamknięty, 
zwykły człowiek nie mam powodu tam wejść, chyba że ma bilet kupiony. 
Dziś architekci mówią w pierwszej kolejności o funkcjonalności i wartościach 
społecznych, a później o wyglądzie, a ten budynek nie był tak projektowany. 
Ale to dotyczy większości budynków, zwłaszcza stadion, który czasem jest 
areną kulturalną, a położony jest pośrodku niczego, bez żadnego kontekstu 
miejskiego. Jak tam się idzie w dzień, gdzie się nic nie dzieje, to tylko hula 
wiatr (WR03).

NFM jest takim kolosem, który najwięcej kosztował, jego utrzymanie jest 
najdroższe, pewnie też zatrudnia najwięcej pracowników instytucji kultury 
w mieście. Ale ono się też cieszy tak naprawdę dużym zainteresowaniem, dużo 
ludzi tam przychodzi. Bilety prawie zawsze są wyprzedane i można powie-
dzieć, że u wielu z nich jest takie poczucie dumy, że mamy taki wyjątkowy 
obiekt, ale ja bym się wstrzymała z takim optymizmem, bo moim zdaniem 
wciąż działa taki efekt, że to jeszcze trwa, i przekonamy się o tym za jakiś 
czas (WR05).

Myślę, że jest trochę wyrwane z kontekstu. Wokół niego toczy się ogromna 
większość wydarzeń ESK i jest to miejsce bardzo żywe, takiego miejsca brako-
wało na mapie Wrocławia i cieszy się ogromnym powodzeniem, sale są cały 
czas pełne, podobnie jak i w Kapitolu. Natomiast nie widzę ścisłego związku 
między tym NFM a jego otoczeniem, jedynie to, że od czasu do czasu animują 
plac Wolności, ale to i tak w niewielkim stopniu, bo takich wydarzeń terenowych 
jest niewiele (WR06).
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Największym problemem, na który zwykle zwracano uwagę, jest 
przeskalowanie obiektu. Gmach NFM posiada powierzchnię użytkową19 
o wymiarze 35,3 tys. m² (powierzchnia całkowita to 48,5 tys. m²), przy ku-
baturze 257 tys. m³ – dla porównania, powierzchnia siedziby NOSPR-u20 
to niespełna 25 tys. m2, przy kubaturze ponad 199 tys. m3, a Filharmonii 
Szczecińskiej21: ponad 12 tys. m2, przy kubaturze nieco ponad 98 tys. m3.

(...) wydaje mi się, że jest nadpodaż przestrzeni, a zbyt mało działań integru-
jących, czy innowacyjnych. Moim zdaniem zamiast pompować kolejne pienią-
dze w nowe przestrzenie, co jest zresztą typowe dla wszystkich ESK, powinno 
się raczej pomyśleć o sensowym systemie wsparcie dla działań oddolnych, czy 
współpracy międzynarodowej itp. (WR04).

Pamiętajmy, że poprzednia filharmonia była bardzo nieadekwatna. Ta sala 
może być zbyt duża, bo 1800 miejsc to jest bardzo dużo. Ja pamiętam bada-
nie, z którego wynikało, że w tym mieście na wielkie i ważne koncerty pójdzie 
co najwyżej 600 osób i to się nie zmieniło, a ewentualnie jeszcze pogorszyło. 
Natomiast zarząd filharmonii bardzo aktywnie działa w pozyskiwaniu widza. 
Znam ich i ich sposób pracy i jestem pod wielkim wrażeniem, w jaki sposób 
potrafią zatrudniać czy wykorzystywać instrument, jakim jest obiekt do po-
budzania zainteresowania muzyką. Sala jest jednak według mnie za duża. 
Moim zdaniem też są zachwiane proporcje między tym wielkim wejściem, a salą 
główną (WR08).

Częstą kwestią, na którą zwracano uwagę, były też wysokie koszty 
budowy samego gmachu NFM.

Zmiana nastąpiła szczególnie w takim wymiarze infrastruktury, dróg, wodocią-
gów itp. Tylko że okazuje się, że to nie do końca dobrze wydawane pieniądze. 
To okazuje się, że takim symbolem jest stadion, a dla mnie drugim bardzo 
dyskusyjnym jest Narodowe Forum Muzyki, na które wydano ogromne środki, 
a dzisiaj widać, jak bardzo brakuje na inne dziedziny sztuki. Dla mnie straszny 
przykład, przerażający po prostu: dwa miesiące temu moja mama przyjechała 

19 Zob. http://www.nfm.wroclaw.pl/budynek-nfm-architektura-i-akustyka [do-
stęp: styczeń 2017].

20 Zob. http://www.nospr.org.pl/pl/o-projekcie [dostęp: styczeń 2017].
21 Zob. http://filharmonia.szczecin.pl/budynek; http://www.warbud.pl/pl/rea-

lizacje/d–157-filharmonia-szczecinska-im-mieczyslawa-karlowicza [dostęp: styczeń 
2017].
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do Wrocławia i chciałem jej pokazać NFM i sprawdziłem, co się dzieje w week-
end – miesiąc po otwarciu ESK. Otóż przez cały weekend od czwartku do 
niedzieli było jedno wydarzenie, słownie jedno na tylu salach w środku ESK. 
Więc albo mamy za duży obiekt, albo nie potrafimy go wykorzystać, ale ja bym 
stawiał na to pierwsze. Rozumiem, że są niektóre koncerty wyprzedane, ale jeśli 
dziś nie mamy pieniędzy na realizację muzeum współczesnego i podobnych 
rodzajów sztuki... Jest taka znakomita wystawa „Dzikie pola” o tej faktycznej 
tożsamości Wrocławia i nie można jej wystawić nigdzie we Wrocławiu – to jest 
absurd, to nie jest gigantyczna wystawa, bo jest w Zagrzebiu, w średnich mia-
stach w Czechach czy na Słowacji. No nie było wcześniej pomyślunku i mamy 
teraz takiego „białego słonia” (WR01).

Sprawą fundamentalną pozostaje również – powracająca w większości 
polskich nowych instytucji kultury – kwestia komunikacji i transportu. 
Gmach NFM wyposażony został w parking podziemny na 660 miejsc. Jego 
budowa pochłonęła ogromne środki (ok. ¼ kosztów budowy NFM to par-
king), które – jak można sądzić – mogły zostać inaczej (lepiej) wykorzy-
stane, aby skuteczniej pobudzać rozwój sektorów kreatywnych w mieście. 
Co więcej, zamiast wyprowadzać ruch miejski z centrum miasta, NFM 
w ten sposób przyciąga i pobudza indywidualny transport samochodowy 
(Kubicki 2016: 274–275).

Forum jest najbardziej przerażające, bo jest antymiejskie. Owszem, powstał plac 
przy Forum, ale tam nigdy, także w czasach Niemców nic się nie działo poza 
defiladami niemieckimi czy powojennymi. Ale pod placem za ponad 100 mln 
zbudowano parking, który jest generatorem ruchu samochodowego i powoduje 
korki w centrum i zachęca, żeby tam dojechać autem, a nie żeby pochodzić sobie 
po centrum. Tu się mówi, że do opery trzeba jechać samochodem, bo inaczej 
nie wypada, bo w okolicach jest błoto. To niestety pokazuje, jacy jesteśmy... 
No, nie jesteśmy wiejscy, przyjeżdża się do dworu, zostawia karoce i tyle, a nie 
chodzi się (WR01).

Aspektem pozytywnym, na który zwracali uwagę nasi rozmówcy, jest 
zwykle dobrze oceniany sposób zarządzania Narodowym Forum Muzyki. 
Przejawia się on otwarciem na widza i różnorodnymi inicjatywami nasta-
wionymi na zdobycie nowej publiczności.

Jeśli chodzi o Narodowe Forum Muzyki, to wydaje mi się, że dyrektor Ko-
sendiak jest człowiekiem, dobrym zarządcą, z dobrym wyczuciem biznesowo 
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zarządczym, więc mam poczucie, że ten projekt będzie dobrze prowadzony i nie 
będzie jakimś brzemieniem, to akurat jest instytucja państwo, a nie miejska, 
ale chyba będzie dobrze prowadzona. Czy ona będzie spełniać takie funkcje 
oddolne, integrujące, to mam wątpliwości, ale nie chcę przesądzać, bo to jest 
jeszcze młoda instytucja (WR04).

Opisywane tu wyjście poza tradycyjne rozumienie instytucji kultu-
ry, adresowane często do wąskiego grona odbiorców, poprzez wdrażanie 
programów mających pobudzić zainteresowanie uczestnictwem w kultu-
rze wśród szerszej publiczności nie dotyczy jedynie wrocławskiego NFM. 
Podobne uwagi pojawiały się także w odniesieniu do innych nowych in-
stytucji kultury. Jest to w dużej mierze wynik zmiany sposobu zarządza-
nia placówkami kultury, będący efektem urefleksyjnienia tej sfery dzięki 
efektowi ESK. Konkurs na ESK przyczynił się do tego, że w instytucjach 
kultury, zwłaszcza tych nowych, zaczęto wdrażać bardziej partycypacyj-
ne mechanizmy współzarządzania, otwierając je tym samym na szeroko 
rozumianą przestrzeń miasta.

Nowe instytucje kultury w Polsce w świetle starań o ESK 2016
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VII

EUROPA I EUROPEIZACJA 

(Bożena Gierat-Bieroń, Paweł Kubicki)

1. Rola konkursu na ESK w debacie o europejskości 
i europeizacji miast

Program Europejska Stolica Kultury oraz inne programy UE w dziedzinie 
kultury mają swoją wykładnię w Traktacie Lizbońskim i realizują w war-
stwie merytorycznej europejski paradygmat „jedności w wielości”. W De-
cyzji powołującej konkurs na Europejską Stolicę Kultury w 2006 roku 
„wymiar europejski” definiowano w art. 4 pkt 1 jako: 

a) wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury między operatorami 
w dziedzinie kultury, artystami i miastami z danego państwa członkowskiego 
i innych państw członkowskich; b) podkreślenie bogactwa różnorodności kul-
turowej w Europie; c) uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej1. 

Powyższa prawnicza definicja jest na tyle pojemna, że pozostawia znaczną 
dowolność interpretacyjną w zakresie tego, czym jest i jak w praktyce prze-
jawia się ów „europejski wymiar” miast. Niemniej wyznaczają go cechy 
współpracy międzynarodowej i międzyinstytucjonalnej, poszukiwanie 
powinowactw kulturowo-artystycznych między narodami i społeczno-
ściami oraz pluralizm jako wartość aksjologiczna.

1 Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paździer-
nika 2006 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej 
Stolicy Kultury” w latach 2007–2019, Dz.U. UE, L304/1, [03.11.2006]. 
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„Wymiar europejski” stał się formalnym wymogiem konkursowym, 
zapisanym explicite w Decyzji z 2006 roku, dlatego pytanie dotyczące tego 
zagadnienia znalazło się w naszym kwestionariuszu badawczym, a od-
powiedzi na nie bywały zróżnicowane, podobnie zresztą jak wykładnia 
europejskości zawarta w aplikacjach konkursowych2. Problematyka eu-
ropeizacji i europejskości nie jest łatwa do zdefiniowania. Dzieje się tak 
dlatego, że obydwa terminy stały się wymiennie słowami-kluczami tema-
tyki integracyjnej, wykorzystywanymi w różnych kontekstach i w różnych 
znaczeniach w debatach o Europie i Unii Europejskiej.

Na gruncie dyskursu naukowego pojęcie europeizacji stosowane  
jest w badaniach europeistycznych nad procesami zjednoczeniowymi 
oraz w pewnych praktykach dyskursywnych. W większości z nich europe-
izacja dotyczy specyfiki procesu integracji w jego wymiarze politycznym 
(wewnątrz czyli w Unii, na zewnątrz czyli wobec krajów trzecich), dla-
tego najczęściej jest postrzegana jako penetracja systemów politycznych 
państw przez procesy dostosowawcze (procesy inkrementacji) (Olsen 
2002: 921–952; Featherstone, Radaelli 2003; Sweet 1998; Wach 2011: 
29–43). Generalnie europeizacja to proces adaptacyjny państw człon-
kowskich do wymogów unijnych, czyli proces przystosowania się do 
funkcjonowania w nowych warunkach lub w nowym otoczeniu, a na 
gruncie prawnym do przyjęcia aqui communitaire UE przy zachowaniu 
legislacji ustrojowej i zasad suwerenności. Europeizację cechują 2 etapy: 
1) kształtowania się zawartości polityk europejskich, 2) właściwe proce-
sy europeizacji, polegające na transferze wzorców i regulacji z poziomu 
unijnego na poziom państw członkowskich (Grosse 2010). Europeizacja 
jest procesem dwutorowym, to znaczy, że przebiega oddolnie (bottom-
-up), czyli poprzez transfer kompetencji na poziom ponadnarodowy, albo 
odgórnie (top-down), czyli kiedy instytucje europejskie oddziałują na 
państwa, a państwa otwierają się na to oddziaływanie. Może mieć też 
charakter horyzontalny (cross-loading), kiedy za sprawą wzajemnego ko-
munikowania się i wymiany zachodzi transfer danych i procedur (Börzel, 
Risse 2000; Buras, Pomorska 2008). Europeizacja dowodzi zaawansowa-
nia procesów integracyjnych, w których następuje konwergencja wielu 
czynników oraz nieustanny przepływ danych, zapożyczeń, inspiracji. 

2 O tym szerzej piszemy w Aneksie.  
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Polityczno-instytucjonalny punkt widzenia jest założeniem wstępnym 
niniejszych rozważań.

Należy pamiętać, że kultura ma swoją specyfikę i dlatego w nieco od-
mienny sposób przechodzi procesy dostosowawcze do UE. 

Europeizacja kulturowa polega na przekazywaniu idei, przekonań i wartości, 
które, jak się oczekuje, będą zinternalizowane przez elity i obywateli państw 
członkowskich. Przedmiotem transmisji są idee, przekonania i wartości uzna-
ne w dokumentach instytucji europejskich za wspólne wszystkim Europej-
czykom (Burgoński 2012: 147). 

Europeizacja kultury oznacza więc supranacjonalizowanie polityki 
kulturalnej, a także adaptację sektora kultury danego kraju członkow-
skiego do wspólnej przestrzeni kulturowej poprzez procesy akomodacji 
i asymilacji. Kultura jako dziedzina miękka nie podlega głębokim prze-
kształceniom prawnym, dlatego procesy nią sterujące są powolne i swo-
bodne. Oznaczają de facto tworzenie zmian w życiu kulturalnym, wyni-
kających z generowania impulsów integracyjnych, importowania logiki 
integracyjnej, a na końcu przekazywania cech charakterystycznych dla 
Europejczyków, kultury i krajów europejskich lub w przypadku działań 
wobec krajów trzecich – nadawanie cech europejskich czy eksportowa-
nie osiągnięć kultury europejskiej. „Europeizacja kulturowa tworzy też 
podstawy identyfikacji jednostek z poziomem europejskim” (tamże: 148). 
Europeizacja w kulturze wynika ze zjawiska integracji pozytywnej (prze-
ciwnej do integracji negatywnej), to znaczy implementowania zasad i stan-
dardów w imię wspólnych wartości (Bauer, Knill, Pitschel 2007). Ponieważ 
polityka kulturalna EU ma charakter suplementarny do polityk krajowych, 
proces europeizacji kultury zostaje zapośredniczony poprzez wytyczne 
Komisji Europejskiej (rekomendacje, decyzje, noty itp.), komunikację mię-
dzyinstytucjonalną oraz Otwartą Metodę Koordynacji (OMK). Proces 
komunikacji służy wymianie informacji i zasobów, sprzyja tworzeniu sieci 
powiązań pomiędzy aktorami różnych szczebli, dynamizuje wzajemne 
kontakty kulturalne. Procesy wzajemnego uczenia się stymulują i promują 
innowacyjne metody rozwiązywania problemów. Wszystko to powoduje, 
że komunikacja w kulturze, odbywająca się pomiędzy różnymi podmio-
tami w UE, wspomaga w ogromnym stopniu procesy wspólnototwórcze 
(a także zachęca do sieciowania kultury, o czym pisaliśmy wcześniej).

Rola konkursu na ESK w debacie o europejskości i europeizacji miast
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Otwarta Metoda Komunikacji została przyjęta jako zasada współpracy 
i nadzoru sektora kultury w dokumencie Agenda ds. kultury z 2007 roku3. 
Opiera się ona na współpracy międzyrządowej poprzez tworzenie plat-
form międzysektorowych w kulturze, co sprzyja niezależności politycznej 
i profesjonalizacji. Wszystkie te działania zmierzają do wdrożenia podob-
nego modelu sformatowania kultury bez naruszania zasad suwerenności 
państwowej. Tylko wtedy bowiem zachodzi europeizacja systemów krajo-
wych, kiedy mamy do czynieni z bezpośrednim lub pośrednim skutkiem 
procesu uwspólnotowienia. Zatem „europeizacja” to uwspólnotowienie4. 
Na gruncie kultury to efekt stosowania OMK, postrzeganej, jak sugeruje 
Dorota Jurkiewicz-Eckert (2015: 84), jako „element miękkiego działania”.

Należy podkreślić, że „europeizacja”, podobnie jak „integracja”, jest 
procesem a  nie stanem. Oba te czynniki wzajemnie się „motywują” 
i uzupełniają. Europeizacja, jak słusznie zauważył Johan P. Olsen (2002), 
jest procesem dostosowawczym wymuszonym niejako przez integrację. 
W Olsenowskim podziale na integrację pozytywną, negatywną i ramową, 
kultura przynależy do pozytywnej i ramowej, to znaczy wymuszającej 
bardzo drobne zmiany adaptacyjne, niepodlegające presji normatywnej, 
i przybierającej postać powolnej transformacji.

Komisja Europejska, jak pisaliśmy wcześniej, zdefiniowała wymiar 
europejski jako potwierdzenie paradygmatu jedności w różnorodno-
ści oraz jako wielopoziomową współpracę między różnymi podmio-
tami działającymi w sektorze kultury a administracją publiczną. Wraz 
z kolejnymi doświadczeniami miast świętujących tytuł ESK, „wymiar 
europejski” ulegał dookreśleniu (McCoshan, Rampton, Mozuraityte, 
McAteer 2010). Zaczęto go definiować jako czynnik stymulujący rozwój 

3 Komisja Europejska, Komunikat dotyczący Europejskiej Agendy Kultury w dobie 
globalizacji świata, Bruksela, 10 maja 2007 r., COM (2007), 242. wersja ostateczna. 

4 Pojęcie „europeizacji” jest odnoszone i badane wobec wielu zjawisk związa-
nych z procesami integracji europejskiej, m.in. wobec polityki i systemów partyjnych, 
wobec zasad demokracji, kiedy mowa o „europeizacji demokracji”, jest też badane 
empirycznie w kontekście zmian systemów prawnych i sądownictwa. Najwięcej miej-
sca poświęca się badaniom nad „europeizacją” polityki zagranicznej z racji wyraźnie 
wskazanych wspólnych interesów poza Europą. Europeizacja może mieć charakter 
geograficzny, socjologiczny, polityczny, prawny, instytucjonalny, makroekonomiczny, 
mikroekonomiczny. 
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urbanistyczny i społeczny miast europejskich, jako okazję do współkre-
owania dynamicznych metropolii, opartych na wiedzy, ekologii oraz za-
angażowaniu mieszkańców w tworzenie wspólnej przestrzeni kulturowej. 
Właśnie tematyka „przestrzeni”, „dialogu” i „zróżnicowania międzykul-
turowego” stały się czynnikami precyzującymi zapisy Decyzji Komisji 
z 2006 oraz Agendy ds. Kultury z 2007 roku. Podkreślano egalitarny 
charakter festiwali, włączający jak największą liczbę uczestników, któ-
rzy pod prestiżowym szyldem Europejskiego Stolicy Kultury poszukują 
wartości i doświadczają wspólnotowości. Wynika to z faktu, że europej-
skość generuje kwestie tożsamości, że procesy integracyjne doprowadziły 
do ukształtowania wielostopniowej europejskiej tożsamości, opartej na 
europejskiej aksjologii, którą stanowią: godność ludzka, wolność, soli-
darność, demos, prawa człowieka i państwo prawa. Preambuła Traktatu 
Lizbońskiego zadaje pytanie o tożsamość europejską, odnosząc ją do 
„kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy”. Ob-
szary te podlegają intelektualnej eksploracji, by na ich podstawie budować 
„przestrzeń bez granic wewnętrznych” (Tomaszewski, Riedel 2014: 142). 
Poszukuje się wspólnego katalogu wartości w celu ustanowienia go spo-
iwem zróżnicowanych narodowo i kulturowo społeczeństw europejskich, 
oraz kwintesencją idei tożsamości europejskiej, która jest niezbędna dla 
legitymizacji funkcjonowania Unii Europejskiej. Siłą europeizacji i zara-
zem rdzeniem znaczeniowym „europejskości” jest pluralizm aksjologicz-
ny, pogłębianie sensu tolerancji, akceptowanie odrębności i wspieranie 
różnic kulturowych. A to wszystkie bierze się z silnego deficytu symbo-
licznego procesów integracyjnych. „Europejskość” w kontekście kultury 
jest odczytywaniem osiągnięć cywilizacyjnych Europejczyków w katego-
riach zbiorowości, wspólnych wartości, stanowiących o odrębności tejże 
wspólnotowości względem innych oraz autorecepcji podmiotu zbioro-
wego (tamże). Zatem „europejskość” to wspólnota wartości, natomiast 
„europeizacja” to proces adaptacyjny do tego ukształtowanego oddolnie 
i odgórnie kręgu cech.

Należy pamiętać, że kultura europejska nie jest sztucznie wytworzo-
nym ideologicznym tworem, ale zjawiskiem – co należy podkreślić – „wy-
generowanym” na bazie żywych tradycji kulturowych wszystkich naro-
dów europejskich. To tworzy pogląd, że nie ma kultury europejskiej bez 
dorobku kulturowego poszczególnych społeczeństw, jak również nie ma 

Rola konkursu na ESK w debacie o europejskości i europeizacji miast
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dorobku narodowego bez inspiracji europejskich. Obowiązuje sprzęże-
nie zwrotne oraz w niektórych przypadkach zjawisko deterytorializacji 
(Wiktorska-Święcka 2014: 150–167). Idea Europejskiej Stolicy Kultury 
miała służyć wyeksponowaniu tego mechanizmu, miała też pozwolić na 
jego odkrycie w swoim otoczeniu kulturowym. Była skierowana zarówno 
do działań kulturotwórczych, jak i do działań związanych z eskpozycją 
i zrozumieniem sztuki. Należy pamiętać, że niniejszym badaniem objęte 
zostały miasta, które aspirowały do prestiżowego tytułu, czyli chciały zo-
stać wyróżnione spośród innych właśnie dlatego, że w swojej tkance kultu-
rowej posiadają ewidentnie pierwiastki „europejskości”. Tym też w dużym 
stopniu przekonywały międzynarodowych i krajowych jurorów. Oznacza 
to, że chciały wskazać w swojej warstwie symbolicznej na silne kulturowe 
związki z Europą.

2. Europejskość polskich miast  
w świetle konkursu na ESK 2016

Tak jak wspomnieliśmy, pojęcie „wymiaru europejskiego” mieści w sobie 
dwa zasadnicze obszary. Pierwszy, mentalny, wynika z procesów myślo-
wych zmierzających do odpowiedzi na pytanie, co to jest europejskość 
i w jaki sposób jest praktykowana, oraz co to znaczy być lub nie być Eu-
ropejczykiem. Obszar ten dotyka teorii aksjonormatywnych, które prze-
kładają się na tworzenie standardów zachowań prawnych, wyznaczników 
jakościowych, w tym dotyczących wartości kultury wysokiej, przynależ-
ności do pewnego kręgu kulturowego, kompetencji językowych itp. Drugi 
wymiar jest praktyczny. Odnosi się do konkretnych procesów europeiza-
cyjnych, polegających na budowaniu społeczno-kulturowych standardów 
europejskich, wyznaczaniu progów profesjonalnego zarządzania, projek-
towania, promowania czy dyplomacji kulturalnej i współpracy między-
narodowej. Respondenci, pytani o europejski wymiar konkursu na ESK, 
odnosili się zarówno do pierwszego, jak i do drugiego obszaru (często 
zamiennie), co prezentują poniższe wypowiedzi:
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Wzorzec ten zrodził się na gruncie filozofii starogreckiej i myśli platońskiej. Jego 
centralną rolę odgrywają piękno i dobro (WR08).

To poczucie wspólnych korzeni jest podstawą tego wszystkiego, co robimy w Eu-
ropie, jak myślimy, jak działamy, niezależnie czy mieszkamy na Ukrainie czy 
w Szkocji. Jest jeden wspólny element kulturowy i religijny, który to wszystko 
spaja. Religia chrześcijańska nawet dla ateistów jest przecież punktem odnie-
sienia (LU07).

Jakkolwiek kraje europejskie różnią się pod względem języków, kultury i oby-
czajów, to nie ma żadnych wątpliwości, że istnieje coś takiego, co upoważnia 
nas do tego, żeby mówić o jedności europejskiej (WR08).

Analizując sposób, w jaki konkurs na ESK wpływał na europejski wy-
miar polskich miast, konieczne jest zwrócenie uwagi na dwa różne dyskur-
sy europejskie. Pierwszym był ten ukształtowany w okresie starań o ESK 
(2007–2011), drugim zaś ten z okresu prowadzonych badań terenowych 
(luty–sierpień 2016). W trakcie starań o ESK wątek europejski, odnoszący 
się do wspólnych wartości i dziedzictwa, będący wszak jednym z kluczo-
wych dla programu, zszedł na drugi plan. Jednym z charakterystycznych 
doświadczeń w trakcie realizowania wywiadów było to, że respondenci 
dużo i chętnie opowiadali o zmianach, jakie wywołał konkurs na ESK 
w ich miastach. Pytani natomiast o aspekt europejski zwracali uwagę, że 
nie był on tak szeroko i żywo dyskutowany w trakcie konkursu. Wpływ 
na ten stan rzeczy miały trzy zasadnicze kwestie, wynikające z szerszego 
kontekstu.

Pierwszą była opisana powyżej ewolucja samego konkursu na ESK. 
Obecnie program ESK jest bardziej nastawiony na tzw. festiwalizację 
i promocję miast, aniżeli na wzmacnianie tożsamości europejskiej i lo-
kalnej. Drugą był szczególny kontekst „końca historii” – konkurs na ESK 
odbywał się w czasie, kiedy europejskość Polski została w powszechnym 
odbiorze potwierdzona raz na zawsze (akcesja do UE, dominacja poli-
tyczna proeuropejskich elit, wzrost gospodarczy itp.). Europejskość jako 
sfera wartości przestała być interesująca: potencjalne kwestie problemowe 
związane z UE, a odnoszące się do aksjologii, na które zwracano uwagę 
jeszcze przed wejściem Polski do UE, zostały niemal całkiem zepchnięte 
na margines. Polska w czasie konkursu na ESK była największym spośród 
wszystkich nowych krajów członkowskich beneficjentem z budżetu UE 
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w ramach ówczesnej perspektywy finansowej (2007–2013). Powodowało 
to, że na plan pierwszy wysuwały się tematy związane z socjoekonomicz-
nymi aspektami bycia w Unii – otwierającymi się przed Polakami rynka-
mi pracy w innych krajach unijnych, dotacjami i funduszami unijnymi, 
rozwojem regionalnym, rozbudową infrastruktury. Krótko mówiąc, na 
aktualności zyskiwały pragmatyczne umiejętności związane z przyciąga-
niem środków unijnych i promocją. Co jednak charakterystyczne, aspekt 
pragmatyczny wysuwał się na pierwsze miejsce w tzw. miastach sukcesu, 
co dobrze obrazują słowa respondentki z Poznania:

W przypadku tej europejskiej stolicy, to niektórym chodziło o prestiż, a niektó-
rym o budżet, bo za tym idą pieniądze. Nie wiem, czy ludzie przygotowujący 
ESK słyszeli to słowo „europejska”, czy się na tym skupiali (PO05).

W miastach peryferyjnych, o czym więcej w dalszej części, silny wątek 
europejski obecny był od samego początku starań o ESK.

Trzecią istotną kwestią była sprawa dyskursu. Po intensywnej debacie 
przedakcesyjnej z przełomu XX i XXI wieku, dotyczącej polskiej tożsa-
mości europejskiej, po akcesji temat ten zniknął niemal zupełnie z dys-
kursu publicznego. W efekcie w Polsce brakuje języka, w którym mówi się 
o Europie jako wspólnej przestrzeni społeczno-kulturowej5, a nie jedynie 
administracyjno-gospodarczej. W pierwszej dekadzie po akcesji kwestia 
europejska została sprowadzona właściwie niemal wyłącznie do proble-
matyki funduszy europejskich.

Jeden z autorów zwycięskiej aplikacji Wrocławia, pytany o wymiar 
europejski aplikacji, mówił:

No powiem tak, to jest problem nie tylko Wrocławia, ale całego konkursu, z tym 
zmagały się wszystkie miasta i mało kto się z tym uporał. O to pytali jurorzy 
projektu, na czym będzie polegał wymiar europejski projektu i tam miasta 
zazwyczaj ściemniają na ten temat. Ale ja myślę, że ta odpowiedź, którą my 
daliśmy to może była trochę przefilozofowana, ale jednak jakaś była. Na pewno 

5 Wnioski na postawie grantu badawczego „Polska lokalna wobec integracji eu-
ropejskiej – dekada doświadczeń”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC–2011/03/B/HS6/01163. Projekt 
realizowany w latach 2012–2015 przez zespół badaczy z Instytutu Europeistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, więcej w: Niedźwiedzki, Kubicki 2015.
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chodziło, aby zaistnieć w świadomości Europejczyków, żeby Wrocław zaistniał 
w Europie, żeby zaproponować jakąś świeżą narrację. Wiadomo, że proble-
my Wrocławian są podobne do problemów Europejczyków i chcieliśmy wyjść 
z takim świeżym komunikatem i to próbowaliśmy zrobić, startując od takich 
ideowych kwestii, ale do tego nie doszło i nie dojdzie z tego powodu, że miasto 
postawiło na festiwal i mogę powiedzieć, że to taka naiwność, że naszym lokal-
nym politykom wydaje się, że np. na Włochu zrobi wrażenie nasza opera, że 
on specjalnie przyjedzie, żeby zobaczyć naszą operę. Nic takiego się nie stanie 
i nie dlatego, że wrocławska opera jest słaba, tylko że coś takiego jak opera nie 
ściągnie ludzi z całej Europy, to już musiałaby być jedna z najlepszych oper na 
świecie. I podobnie jest z innymi wydarzeniami, typu ileś tysięcy osób, na nikim 
to już nie robi wrażenia, zresztą to jest odgrzewany kotlet, w innych miasta 
organizujących ESK takie wydarzenia były. Więc chybienie tego europejskiego 
wymiaru ESK bierze się z pewnej megalomanii i pewnej nieznajomości re-
aliów. Ten europejski wymiar został sprowadzony do zaproszenia kilku gwiazd 
z zagranicy. Podczas gdy powinno to polegać na rozwinięciu długofalowej, ale 
takiej zrównoważonej współpracy z różnymi podmiotami z zagranicy, na róż-
nym szczeblu i na takim: obywatele z obywatelami. To jest oczywiście trudne, 
czasochłonne (WR04).

Podobne wypowiedzi notowano także w innych miastach:

Europejskość jest rozumiana w prosty sposób. Zrobimy taki program, który 
przyciągnie tłumy ludzi z Europy. Takie projekty są obserwowane przeze mnie 
bardzo mocno. Wierzę, że zmieniły one coś w lokalnym znaczeniu miasta, czy 
też myśleniu o kulturze. Natomiast tak naprawdę nie przebijają się w ogóle 
do świadomości europejskiej. Kto wie o Wrocławiu ESK w Polsce? Ci, którzy 
słuchają TOK FM, radiowej Trójki, albo oglądają TVP Kultura? Jak Pani spyta 
ludzi, co to jest ESK, to w miastach, które się o to starały, będzie sporo osób 
wiedziało, ale w innych miastach nikt nie wie, o co chodzi (GD06).

Sowa Minerwy, jak wiadomo, wylatuje o zmierzchu. Tożsamość staje 
się „widoczna” (dyskutowana i reinterpretowana), kiedy staje się proble-
mem. Dlatego też kontekst, w którym realizowano wywiady (luty–sierpień 
2016) w dużej mierze wpłynął na postrzeganie wymiaru europejskiego 
polskich miast. Po pierwsze, okazało się, że historia Polski wcale się nie 
skończyła, ale wręcz przeciwnie, znacznie przyspieszyła. Po drugie, w cza-
sie kiedy zarówno sama UE, jak i poszczególne państwa członkowskie tar-
gane były poważnymi odśrodkowymi konfliktami, środki unijne schodzą 
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na dalszy plan, a kluczowe miejsce zajmują pytania o idee, mogące na 
nowo spajać Europę.

Współczesna dyskusja o UE pod pewnymi względami przypomina tę 
sprzed akcesji. Teraz, tak jak i wtedy, coraz więcej mówi się bowiem o Euro-
pie rozumianej jako przestrzeń aksjologiczna. Zarówno wewnętrzna sytuacja 
i nastroje polityczne w Polsce, jak wydarzenia w Europie (Brexit) sprawiły, 
że do debaty publicznej powróciły pytania o miejsce Polski w UE. Przed 
referendum akcesyjnym w polskim dyskursie publicznym dominowały dwie 
narracje: jedna (wspierana przez orędowników członkostwa Polski w UE), 
w której Unia miała być szansą dla Polski, symbolem cywilizacji, rozwoju, 
postępu, demokracji i wolności, i druga, w której UE przedstawiano jako 
zagrożenie dla tradycyjnych polskich wartości narodowych i przede wszyst-
kim religii (Unia jako „siła” sekularyzująca). Jeśli wyniki referendum akce-
syjnego potraktować jako barometr nastrojów Polaków w stosunku do Unii 
Europejskiej, można przyjąć, że w generalnym odbiorze Unia Europejska 
była postrzegana jako szansa na cywilizacyjny rozwój Polski. Korespondują 
z tym wyniki badania opinii publicznej z 2004 roku, zgodnie z którymi 
ponad połowa Polaków uznawała że w ogólnym rozrachunku członkostwo 
w UE jest dla Polski korzystne6. W aktualnej debacie o UE znów powracają 
wątki, które jeszcze niedawno wydawało się, że całkowicie zniknęły z głów-
nego nurtu dyskusji. Chodzi mianowicie o kwestie takie jak suwerenność, 
interes narodowy, tożsamość narodowa, wartości narodowe, które stają się 
swoistymi osiami – z jednej ich strony znajduje się Polska i to co polskie 
(polska suwerenność, polski interes narodowy, polska tożsamość, polskie 
wartości narodowe), a z drugiej Europa i to co europejskie (suwerenność 
dzielona czy postsuwerenność, interes europejski, tożsamość europejska, 
wartości europejskie). Jeszcze przed kilkoma laty generalnie traktowano 
je jako spójne ze sobą, zgodnie z założeniem, że interes polski realizuje 
się poprzez bycie w UE, a polska tożsamość narodowa jest spójna z tożsa-
mością europejską. W dzisiejszym dyskursie publicznym założenia te są 
coraz głośniej podawane w wątpliwość, mimo że polskie społeczeństwo 
było i jest zdecydowanie proeuropejskie (Styczyńska 2016). Pytania o to, 
jaka jest Europa, czym jest Europa oraz jakie jest miejsce Polski w Europie 
znów powróciły do głównego nurtu dyskusji.

6 Dane na podstawie: Eurobarometer 62, Komisja Europejska, maj 2005.
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W tym nowym kontekście nowego znaczenia nabiera słynna maksyma 
Stadtluft macht frei, wywodząca się z czasów średniowiecznej integracji 
opartej na miejskich sieciach. „Miejskie powietrze” zapewniające wolność 
okazało się być także cennym zasobem, pozwalającym na rozwój miast 
w ramach gospodarki postfordowskiej, dając podstawy pod innowacyjność 
i kreatywność. Te specyficzne właściwości miasta są wyjątkowo cenne 
również w kontekście współczesnej Europy targanej nacjonalizmami i kse-
nofobią. Na tę właściwość zwracali uwagę respondenci:

A teraz to może taka Koalicja (Miast) ma większy sens w obecnej sytuacji 
politycznej, bo miasta mają autonomię. Ja to w ogóle mam wizję kraju jako 
federacji miast, państwo narodowe jest chore i to, co się teraz dzieje to potwier-
dza. W dziedzinie kultury, to może być szansą na autonomię kultury w czasach, 
kiedy dominuje ten nacjonalizm i ksenofobia. O Poznaniu też mówi się, że to 
Wolne Miasto Poznań, to w dużym stopniu w opozycji do bogoojczyźnianego 
przekazu (...). Tu w tym sensie to ranga takich inicjatyw rośnie, żebyśmy za-
chowali autonomię miasta, nie chcę używać słowa liberalne, bo ono ma swoje 
konotacje, ale wolność od tej presji, od dominacji państwa (PO08).

Po trzecie wreszcie, do dyskursu publicznego, głównie za sprawą ros-
nących w siłę ruchów miejskich, zaczął przebijać się nowy język debaty 
o europejskim wymiarze polskich miast. Ruchy miejskie, mimo że rozwi-
jały się co najmniej od dekady, w dyskursie publicznym zaistniały dopiero 
po 2011 roku, kiedy zawiązał się Kongres Ruchów Miejskich, a więc już 
po zakończeniu konkursu na ESK. Tę zmianę dyskursu dobrze oddają 
poniższe wypowiedzi respondentów, reprezentujących różne środowiska:

Dla mnie to był taki wielki eksperyment społeczny, obserwowałem, jak to miasto 
może się zmieniać z nadzieją, że Katowice staną się europejskim miastem, to 
znaczy, że będzie sexy wyjść na miasto, a nie jeżdżąc po nim samochodem, że 
skończy się prosamochodowa polityka Katowic. To jest dramat, co oni zrobili 
z tym miastem, jeśli chodzi o komunikację. Że skończy się takie urzędnicze 
traktowanie ludzi z buta. No ale się nie skończyło (KA01).

Dla mnie proces europeizacji to jest taki proces ogólnej europeizacji mentalnej 
i urbanistycznej, gdyż Europa zmierza obecnie w kierunku takiego ekologicz-
nego zarządzania miastami, zrównoważonego transportu, także takiego mo-
delu partycypacyjnego w zarządzaniu miastami. Myślę, że pod tym względem 
pierwszym, to jesteśmy bardzo mocno zapóźnieni, pod tym drugim, to idziemy 
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miej więcej w drugim szeregu. Więc dla mnie miasto europejskie to miasto eko-
logiczne i zrównoważone z jednej strony, i partycypacyjne i jawnie zarządzane 
z drugiej (WR03).

Europejskie miasto musi być wygodne do życia, dostępne, jeszcze nam brakuje 
różnych rzeczy..., takie z różną infrastrukturą: i sportową i kulturalną, żeby 
ludzie mogli wykorzystywać czas wolny na wiele różnych sposobów. Miasto 
powinno być zielone, przyjazne, otwarte, ten Rynek, który tętni życiem – to 
daje takie poczucie energii. My się staramy budować takie centra lokalne, na 
odległych od Wrocławia terenach – być może to się uda zrobić. To jest ważne. 
I jakoś ideowo na pewno otwarte i demokratyczne... (WR09).

Jeden z liderów ruchów miejskich z Poznania, odpowiadając na pyta-
nie o wymiar europejski swojego miasta, mówił:

My poszliśmy kiedyś (My Poznaniacy) do wyborów samorządowych z takim 
hasłem „Europejski Poznań” – tak szeroko rozumiany, od kwestii drogowych po 
marsz równości. To może dziś nabiera innego sensu. W kulturze to mamy takie 
wymiary jak uniwersalizm, a teraz będzie to tłuczenie bogoojczyźniane, które 
ni cholery nie jest uniwersalne. Lokalność staje się uniwersalna, kiedy nie ma 
takiego szczękościsku. Weź takiego Gombrowicza, który był na wskroś polski, 
a jednocześnie uniwersalny, czy Kantor. Czyli jak lokalność jest prawdziwa 
i ma tę głębię prawdy, to jest europejska, bo jest oryginalna, jest czymś, co jest 
unikalne. A tu teraz mam wrażenie, że dominuje taki PRL-bis tylko taki bar-
dziej bogoojczyźniany. Ten nasz Poznań jak będzie sobą, to będzie europejski, 
w tym sensie to widzę, do uniwersalizmu europejskiego przez własną lokalność, 
własną tożsamości (PO08).

Podobne spojrzenie prezentowali też respondenci ze sfery instytu-
cjonalnej:

Dla mnie coś, co jest bardzo lokalne czy regionalne jest równocześnie wyznacz-
nikiem europejskości. Śląsk ma kulturę lokalną, którą pielęgnuje, która od setek 
lat jest silnie w ludziach zakorzeniona (KA05).

Dzięki opisanym powyżej mechanizmom, jakie towarzyszyły konkur-
sowi na ESK, na znaczeniu w publicznym dyskursie zaczęło zyskiwać nowe 
pokolenie, które bazując na swoim kapitale społecznym i kulturowym, 
przyczyniło się do tworzenia nowego europejskiego dyskursu w polskich 
miastach:
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Łódź wraca do sieci europejskiej, w której już kiedyś była. To też było takie myś-
lenie, że mamy już tutaj menedżerów kultury, którzy są już w sieci międzyna-
rodowej, to była nowa kategoria, wcześniej takiej nie było – menedżer kultury, 
to są ludzie, którzy mają kontakty, wiedzą jak się ludzi sprowadza, pozyskują 
środki, mają taki rodzaj wiedzy, jakiego brakuje dyrektorom instytucji kultury, 
którzy czekają na dotację celową (ŁÓ06).

W odniesieniu do wymiaru europejskiego polskich miast, respon-
denci zwracali uwagę na perspektywę porównawczą: Polska a Europa, 
kultura narodowa a kultura europejska, kultura polska a kultura regio-
nalna. Czasami dychotomie te miały mocne nacechowanie negatywne 
dla którejś ze stron (np. peryferyjność vs światowość, lokalność vs uni-
wersalizm):

Pokazywanie wyjątkowości Wrocławia oraz bogactwa Europy we Wrocławiu. 
Ważne, jaki Wrocław jest na tle bogactwa kultury europejskiej, gdzie jest jego 
miejsce oraz jacy my jesteśmy we Wrocławiu, tu i teraz (WR07).

Europejskość to jest nasze miejsce w Europie i nasza odpowiedź, jak widzimy 
siebie w krajobrazie kulturalnym Europy. Tradycja śląska, postrzegana jako 
lokalna i regionalna, jest ważna w kontekście europejskim. Tak naprawdę każda 
kultura ma swoją identyfikację regionalną. Każdy rozsądny Europejczyk nie 
myśli o absolutnej unifikacji, ale myśli o współpracy przy zachowaniu pewnej 
odrębności, która jest wyrazem i znakiem pewnej kultury i pewnego obszaru 
europejskiego (KA05).

Europejskość to proces wychodzenia z kompleksów niższości, lokalności, pe-
ryferyjności. To proces od „zamknięcia” (skupienie na tradycji) do „otwarcia” 
(chęć budowania kultury opartej na elementach, które przychodzą z zewnątrz) 
z zachowaniem zdrowej równowagi (LU06).

Włączenie w europejską sieć miast dzięki akcesji do UE zmieniło też 
relację w sferze władzy symbolicznej. Tradycyjnie polski dyskurs kultural-
ny i opiniotwórczy wyznaczały dwa dominujące centra: Kraków i Warsza-
wa. Postępujący proces europeizacji i usieciowienia sprawia, że te relacje 
zaczynają się zmieniać, dowartościowując tym samym specyfikę miast 
uchodzących dotychczas za peryferyjne. Przykładem może być wypowiedź 
respondentki ze Szczecina:
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Tu jest duży odsetek ludzi, którzy myśląc o swoim rozwoju, o swojej karierze, 
nie biorą pod uwagę innych miast polskich, a tylko Europę. (...) Twórcy, któ-
rzy czerpią z tego (lokalnej tożsamości) wpadli na pomysł, żeby promować się 
w Polsce, jeżdżą na targi dizajnu, gdzieś tam do Warszawy i tam spotykało się 
to z taką ścianą. Ale jak wyjeżdżali do Europy, do Berlina, Amsterdamu, to było 
tam duże zainteresowanie, że to coś oryginalnego, coś ekstra (SZ01).

Znaczenie udziału w konkursie na ESK w kwestii tego, co zawiera się 
w wymiarze europejskim, miało dla respondentów istoty wymiar prak-
tyczny, stwarzało np. możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie za-
rządzania projektami europejskimi, co ilustruje między innymi poniższa 
wypowiedź:

W Lublinie zaczęto myśleć o Europie, nagle się okazało, że Lublin może mieć 
w przydomku Europejską Stolicę Kultury. Jak to mówiłem, to się ze mnie śmiali. 
Jak widzieli billboardy, siatki reklamowe i jakiś dopisek: Lublin – Europejska 
Stolica Kultury, to nie wierzyli. Kultury to jeszcze, ale europejska, czy stolica!!! No 
gdzie? Wschodnia prowincja, zapyziałe miasto, do którego nie można dojechać... 
To było niewyobrażalne kompletnie w Lublinie! Tu były ogromne kompleksy i za-
ściankowość. Ja mówię o mentalności normalnego mieszkańca, ale też o mental-
ności urzędników czy decydentów. Absolutnie najlepszą rzeczą, jaka się wydarzyła 
dla Lublina i która zeuropeizowała myślenie, to było zaproszenie ekspertów ze-
wnętrznych. To byli Europejczycy z krwi i kości (Dragan Klaić, Czyżewski, Ruth...) 
My się uczyliśmy od nich obycia, filozofii projektu, finansów. Nagle przyjechali 
ludzie z Europy, którzy uwierzyli w Lublin, pokazali jak można go rozwijać, jak 
możemy współpracować i co jest ważne w Europie. Jak się sieciować. Zaczęli 
nas na siłę wpychać w sieci. Myśmy nie mieli pojęcia, jak się tam dostać. I nagle 
Dragan mówi: tu jest mail, proszę bardzo wysyłacie, ja was poprę, ale musicie 
zrobić to i to. I byliśmy. Potem zaczęliśmy jeździć, spotykać się, przywozić wiedzę. 
Nagle zaczęliśmy tę Europę dotykać. Później zaczęliśmy o niej czytać, a potem 
zaczęliśmy coś projektować. Dziś europejskie projekty stały się dla nas normą. 
To już nie jest sfera mityczna, ale realna. To było szybkie przyspieszenie (LU08).

Ponieważ europeizacja to także rozbudowanie sieci współpracy eu-
ropejskiej, konkurs pozwolił na tworzenie nowej platformy wymiany 
informacji oraz uczenie się Europy, na co zwracała uwagę większość re-
spondentów:

Polska w ogóle nie jest zsieciowana. My nie mamy wielkich kontaktów euro-
pejskich, sorry. Samorządy nie stworzyły żadnych wielkich narracji z Europą, 
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ciekawych projektów, wyzwań. Nie mamy tego. Producenci, menedżerowie, 
artyści, my nie wiemy, jaka jest sytuacja muzyczna np. w Norymberdze. Je-
śli chcemy zacząć współpracę z Niemcami, niewiele wiemy. W samorządach 
jest czysty impresariat. Można zrobić tak, że przyjdzie artysta, weźmie dzieci 
z dzielnicy, zrobią lepszy lub gorszy projekt, będzie z tego spektakl lub kon-
cert. To nie to. Trzeba mieć zrozumienie mechanizmów działania i w Polsce 
i w Europie; tego, co się tam dzieje, tamtych kultur, żeby się sieciować, rozeznać 
trendy rozwojowe, co można zrobić razem, co my mamy do pokazania i wte-
dy się uczymy, co jest interesujące dla nich. W sieci to widzimy: aha, to jest 
ciekawe, to jest interesujące... okazuje się, że mamy zupełnie inny ogląd. Teraz 
w samorządach mamy tylko i wyłącznie impresariat, bez pogłębionej wiedzy. 
Europeizowanie to jest dla mnie bycie trochę tam, poznanie ich, oni poznają 
nas. Dopiero po jakichś dwóch latach procesu sieciowania zaczynamy wiedzieć, 
co razem możemy zrobić, co jest de facto nam potrzebne. Np. zobacz Wrocław. 
Jest Instytut Grotowskiego, są Nowe Horyzonty, ale nie zna się całej rzeczywi-
stości kulturowej miasta, zespołów alternatywnych, rzeczy pogłębionych. No 
i teraz, po co oni mają poznawać, dlaczego mają to robić? Jak nie będzie grantu 
europejskiego, przeznaczonego na współpracę z miastami partnerskimi, no to 
nie ma! A tu nagle z sieci wynikają jakieś problemowe sytuacje. Na przykład 
jakieś problemy w dzielnicach, co się udało zrewitalizować, można się dowie-
dzieć, że pewnych rzeczy się nie da zrobić, oni mówią zróbcie to inaczej, bo to 
nie wypala... Zupełnie inny poziom rozmowy (LU08).

Wydaje mi się, że sam fakt kandydatury podwyższył pewne standardy – np. 
w galeriach pojawiły się materiały anglojęzyczne, oferta dla zagranicznego tu-
rysty, projekty międzynarodowe i rezydencje. Zbiegły się dwa procesy. Z jednej 
strony kandydatura do ESK, a z drugiej nowe programy i inicjatywy (Kreatywna 
Europa, Erasmus+) – pojawiły się realne narzędzia. Większość festiwali i wyda-
rzeń ma już charakter europejski. Kiedyś mówiło się o wydarzeniach „ogólno-
polskich”... Ja już nie znam żadnego wydarzenia ogólnopolskiego w Łodzi – one 
są wszystkie międzynarodowe i europejskie (ŁÓ07).

Europeizowanie miasta oznacza także jego kontekstualizację, czyli 
postrzeganie jego osiągnięć oraz bieżących przemian na tle szeroko pojętej 
kultury europejskiej i kultury innych miast Europy, czego ilustracją może 
być wypowiedź z Wrocławia:

Mnie np. interesowały próby przekładania na język współczesny tego, co w kul-
turze Dolnego Śląska jest wielokulturowe, specyficznie europejskie. Starałem 
się, choć tego nie było w aplikacji, o to, aby wpisać „Księgę Henrykowską” na 
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Listę UNESCO. To się powiodło. Chciałem to mieć na ESK. „Księga Henrykow-
ska” jest podwójnie smaczna. Po pierwsze, zawiera pierwsze zdanie w języku 
polskim, po drugie jest niezwykle wyrazistym dowodem na wielokulturowość 
tego regionu historycznie rozumianą, ale ona się przekłada na czasy współczes-
ne. Jest pisana przez niemieckiego mnicha po łacinie, który to mnich cytuje to 
pierwsze polskie zdanie, które powiedział Czech do swojej żony Polki. To jest 
absolutnie niezwykłe. Drugim przykładem europejskiego myślenia jest postać 
kardynała Kominka. We wstępie do jednej z aplikacji piszę o procesie wymiany 
ludności we Wrocławiu, jak się po wojnie kształtowała tożsamość Wrocławia 
i o tym, o czym warto pamiętać zwłaszcza kiedy Unia Europejska przechodzi 
kryzys. Kardynał Kominek jest ojcem pojednania polsko-niemieckiego. Żeby 
uzyskać efekt pojednania, używa on w „Liście Biskupów Polskich do Biskupów 
Niemieckich” tego słynnego i pięknego zdania: „Wybaczamy i prosimy o wyba-
czenie”. Pytany, dlaczego interesuje się pojednaniem polsko niemieckim, mówił 
w 1966 roku: „Jedyną drogą dla naszego kontynentu, w którym będziemy 
w stanie pokojowo współżyć i się rozwijać, jest poszukiwanie rozwiązania fe-
deracyjnego, w którym to rozwiązaniu będziemy musieli zrezygnować z części 
naszej suwerenności w znaczeniu gospodarczym i w znaczeniu obronnym” 
(WR10).

Należy podkreślić, że respondenci mieli świadomość, że proces euro-
peizacji nie był wyłącznym efektem starań o ESK. To proces zachodzący 
na wielu płaszczyznach, a konkurs na ESK był ważnym, ale nie jedynym 
mechanizmem stymulującym europeizację:

Nie wiem, czy Łódź się bardziej zeuropeizowała. Czy Łódź się stała bardziej 
otwarta na Europę, czy mieszkańcy stali się tego bardziej świadomi...? To się 
dzieje w wielu krajach. Ja nie widzę szczególnej korelacji. Zagraniczni artyści 
tu zawsze przyjeżdżali. Fabryczność była bardzo atrakcyjna dla artystów. Może 
zmienił się charakter przyjazdów. Ja pamiętam Łódź taką alternatywną, impre-
za techno pierwsza w Polsce, grupa „Łódź Kaliska”. Wciąż wszyscy przyjeżdżali, 
zmieniła się tylko skala i dostęp do środków (ŁÓ08).

Podsumowując, należy wskazać na pewne prawidłowości. W ocenie 
respondentów, „wymiar europejski” to przede wszystkim europejskie 
miasto, którego nie definiuje kultura w sensie ilości zabytków, bogactwa 
dziedzictwa kulturowego i narodowego czy współczesnego potencjału 
środowisk artystycznych. Dla respondentów miastem europejskim jest 
miasto zrównoważone, czyli prospołeczne, ekologiczne, czyste, gdzie 
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pierwszoplanowym aktorem jest pieszy, a nie samochód. Miasto, w któ-
rym obok dobrej i inspirującej pracy znajdują się przestrzenie dobrego 
zamieszkania i rekreacji. Ta kwestia podnoszona była często w kontek-
ście postępującej dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych, zwłaszcza 
okresu PRL oraz niszczenia ładu przestrzennego i zasobów przyrod-
niczych przez siły rynkowe, które bezwzględnie eksplorują przestrzeń 
miast.

Tęsknota za idealnym miastem europejskim przejawiała się w aplika-
cjach konkursowych (szczegółowe analizy zostały umieszczone w Anek-
sie). Przykładowo, postulaty Lublina i Szczecina, zawarte w formularzach 
aplikacyjnych i odnoszących się do kryterium „wymiaru europejskiego”, 
miały spore znaczenie przy refleksjach post factum, uzyskiwanych od re-
spondentów. Okazywało się bowiem, że postulaty demokratycznego za-
rządzania miastem, wdrażania demokracji deliberatywnej czy partycypa-
cyjnej, jako cechy europejskości, zyskały na znaczeniu w trakcie konkursu. 
Autorzy aplikacji konkursowych, podobnie jak osoby współpracujące przy 
ich powstawaniu, uwierzyli, że partycypacja jest praktycznym gwaran-
tem dobrze funkcjonującej społeczności miejskiej. Postulaty „wymiaru 
europejskiego” innych miast aplikujących w konkursie ESK szły w parze 
z duchem integracji. Szczecin mocno stawiał na współpracę transgranicz-
ną, Lublin na współpracę sąsiedzką, Wrocław na dialog wielokulturowy, 
otwarty na powrót polskich imigrantów z Zachodu. Wszyscy w zasadzie 
był zgodni co do tego, że miasta muszą funkcjonować w sieciach, w sto-
warzyszeniach miejskich, muszą tworzyć układy partnerskie, pogłębiać 
współpracę. Relacje międzynarodowe miały też pogłębiać i uskuteczniać 
proces przestrzegania wspólnych wartości europejskich, takich jak wol-
ność (ważny postulat Gdańska w ramach „wymiaru europejskiego”) czy 
lokalność, regionalność (postulat Katowic).

Procesem europeizacji należy nazwać już samo uczestniczenie w kon-
kursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Poprzez udział w konkursie, 
a przede wszystkim poprzez próbę spełnienia wymogów konkursowych, 
następował w Polsce proces „rozeznawania” idei Europy w codziennej 
praktyce zawodowej instytucji kultury i ludzi twórczych. Z krajowego po- 
ziomu dyskursu na temat miejskości, miasta zaczęły przechodzić na  
poziom miejskiego dyskursu międzynarodowego: przestały porówny-
wać się do siebie nawzajem, a włączały szerszą perspektywę, porównując 
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się do miast europejskich. W procesie autorefleksji nad ideą miasta, co 
było konieczne dla zdefiniowania „wymiaru europejskiego”, równolegle 
przepracowywano traumatyczne doświadczenia historyczne i kompleksy 
peryferyjności. Introspekcja pozwoliła na redefinicję utartych schema-
tów myślenia, pokazała, że sytuacja peryferii nie jest zdefiniowana raz na 
zawsze, a z lokalnej specyfiki można uczynić atut.
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PODSUMOWANIE

Konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 stał się impulsem dla wielu 
zmian dokonujących się w miastach, które brały w nim udział. Dotyczyły 
one przede wszystkim sfery społeczno-kulturowej, a więc obszaru obej-
mującego takie zagadnienia, jak tożsamości miasta i kapitał społeczny. To 
z kolei pozwoliło na tworzenie się nowych miejskich narracji, przyczynia-
jąc się także do zmian w odniesieniu do wizerunku miast. W niektórych 
przypadkach można mówić o prawdziwej rewolucji, która mogła zaistnieć 
dzięki niespotykanej wcześniej mobilizacji społecznej. Skala tej mobi-
lizacji była jednak różna. Najwyższy stopień mobilizacji był zauważany 
przede wszystkim w tych miastach, które przechodziły bolesny proces 
transformacji systemowej i w konsekwencji doświadczyły traumy wiel-
kiej zmiany. W tym przypadku konkurs na ESK stawał się pod pewnymi 
względami swoistym mitem początku, momentem, od którego zaczynały 
kształtować się nowe miejskie tożsamości. Konkurs pozwolił na odkrycie 
własnych zasobów, „otworzył oczy” mieszkańcom miast i zachęcił ich do 
autorefleksji nad społecznościami lokalnymi. Było to szczególnie ważne 
w przypadku miast zmagających się z negatywnymi stereotypami narzu-
conymi z zewnątrz. Wyraźnie dało się zauważyć przełamywanie syndromu 
„błędnego uznania”. Najintensywniej proces ten przebiegał w Lublinie, 
Łodzi i Katowicach. To właśnie w tych miastach konkurs na ESK pozy-
tywnie wpłynął na zmianę wizerunkową miast, które wedle ich mieszkań-
ców, zyskały także w oglądzie zewnętrznym. Trzeba jednak podkreślić, że 
oceny wizerunku miast przeprowadzane były z perspektywy wewnętrznej, 
co stanowi konsekwencję przyjętej przez nas metodologii badań. To, czy 
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i w jaki sposób zmienił się zewnętrzny wizerunek miast (oceniany przez 
aktorów z zewnątrz), jest samo w sobie ciekawym tematem, który mógłby 
stać się przedmiotem dalszych pogłębionych badań.

Efektem ESK jest także intensywny proces kształtowania nowych 
miejskich narracji, empatycznych opowieści o mieście. Brał się on stąd, 
że dzięki konkursowi na ESK zmieniło się postrzeganie roli kultury w mia-
stach. Została ona wyprowadzona ze „świątyń” kultury do sfery publicznej, 
dostępnej przeciętnemu mieszkańcowi. Uczestnictwo w kulturze przestało 
być postrzegane jako sacrum, zarezerwowane jedynie dla elit, i stało się 
codzienną praktyką, istotnym elementem miejskiej rzeczywistości. Było to 
wspólne doświadczenie wszystkich badanych miast, wynikające zarówno 
z autorefleksyjnego podejścia do roli kultury miejskiej, które towarzyszyło 
staraniom o ESK, jak i wciągnięcia do tego procesu różnych podmiotów 
świata artystycznego i społecznego, co przyczyniło się do przełamania 
dotychczasowego dyskursu o kulturze jako obszaru kultury wysokiej. Kon-
sekwencją tego faktu było, z jednej strony, zwiększenie aspiracji kultural-
nych mieszkańców miast w stosunku do proponowanej oferty kulturalnej 
oraz do jego zagospodarowania przestrzennego i możliwości spędzania 
wolnego czasu („świadomość miejsca”). Z drugiej strony, wyraźnie wzrósł 
stopień identyfikacji mieszkańców z miastem oraz ich poczucie podmio-
towości.

Kapitał społeczny, wyzwolony w trakcie konkursu, w większości ba-
danych miast został zachowany i z mniejszą bądź większą efektywnością 
jest wykorzystywany w szeroko rozumianych procesach rozwoju miast. 
Jednak, poza nielicznymi wyjątkami, kapitał ten wykorzystywany jest poza 
instytucjami samorządowymi, co nie znaczy, że nie pracuje dla miast. 
Przejawia się on najczęściej w formach pozainstytucjonalnych, działalno-
ści społecznej na rzecz wspólnot lokalnych. Rozbudzone zainteresowanie 
miastem nie zniknęło wraz z zakończeniem konkursu, na co wpływ miał 
też – paralelny w stosunku do niego – rozwój ruchów miejskich, czerpią-
cych w wielu aspektach właśnie z doświadczeń konkursowych. W tym 
przypadku ważnym i bezprecedensowym w historii konkursów na ESK 
było uformowanie się Koalicji Miast na rzecz kultury. Początkowy duch 
rywalizacji przekształcił się w sieciową współpracę i wymianę doświad-
czeń. Co więcej, relacje interpersonalne i zawodowe, zawiązane w trakcie 
konkursu, przetrwały do dziś i przekładają się na współpracę na różnych 
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płaszczyznach. Tym samym, zamiast ambicjonalnej rywalizacji, konkurs 
przyczynił się do rozwoju sieci miejskiej, która wpływa na zmianę dys-
kursu miejskiego w Polsce.

W przypadku sfery instytucjonalnej trudno przeprowadzić gene-
ralizację, gdyż zmiana zależała przede wszystkich od uwarunkowań lo-
kalnych. Niemniej jednak dało się zaobserwować pewne prawidłowości. 
W sferze instytucjonalnej starania o tytuł ESK nie spowodowały „skoku 
systemowego”, choć w niektórych przypadkach przyczyniły się do zmian 
systemowych, choćby opisywanego „hakowania systemu”, polegającego 
na wprowadzaniu do jednostek samorządowych osób z doświadczeniem 
w działalności pozarządowej. Dotyczyło to także strategii rozwoju miast, 
gdzie kultura zaczęła zajmować istotne miejsce. Ten brak głębszych zmian 
na poziomie instytucjonalnym wynikał zarówno z antynomii wpisanych 
w procedurę konkursu na Europejską Stolicę Kultury, jak i z braku spój-
nych polityk miejskich, które stworzyłyby ramy i zapewniłyby systemowe 
wsparcie dla wyzwolonych dzięki konkursowi procesów społecznych.

Duże znaczenie w przypadku badanych miast miały inwestycje w in-
frastrukturę kulturalną. Konkurs na ESK zbiegł się w czasie z ogromnym 
zastrzykiem finansowym, jakie polskie miasta otrzymały w postaci środ-
ków unijnych. Spora część z nich została zainwestowana w infrastruktu-
rę w sferze kultury. Konkurs na ESK miał tu dwa istotne znaczenia. Po 
pierwsze, ogromne zainteresowanie miejskością i kulturą miejską, jakie 
wywołał, przełożyło się na zwiększone uczestnictwo w kulturze, wypełnia-
nie nowobudowanych obiektów nową publicznością. Po drugie, zespoły 
zarządzające nowymi placówkami rekrutowały się w dużej mierze z osób 
wnoszących swoje doświadczenia z prac przy ESK. To przekładało się na 
sposoby zarządzania tymi placówkami, zaczęto wdrażać bardziej party-
cypacyjne mechanizmy współzarządzania, otwierając je tym samym dla 
mieszkańców i na szeroko rozumianą przestrzeń miasta. Jednak także 
i w tym przypadku czynniki pozakonkursowe, takie jak np. prymat rynku 
nad dobrem wspólnym (przestrzeniom miasta) sprawił, że nowe instytucje 
w niewielkim stopniu mogą stawać się kołami zamachowymi rozwoju, co 
sprawia, że daleko im do tzw. efektu Bilbao. Równocześnie jednak, w dużej 
mierze dzięki efektowi ESK, nie możemy też mówić o syndromie Walencji, 
i przynajmniej większość z tych inwestycji raczej nie będzie stawać się 
„białymi słoniami”.

Podsumowanie
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Bez wątpienia istotną rolę odegrał też konkurs w aspekcie europeiza- 
cji miast. Dzięki konkursowi, stymulującemu cyrkulację idei wspólnoto-
wych, miasta polskie zaczęły wychodzić z kompleksów niższości wobec 
miast zachodniej Europy i programować swoje działania kulturalno-spo-
łeczne oraz wizerunkowe, zgodnie z europejskimi standardami. Przekła-
dało się to na nabywanie kompetencji menedżerskich i organizacyjnych 
osób zarządzających sferą miejskiej kultury, a także na profesjonalizację 
procesów ewaluacji tej sfery. Europeizacja kultury wpłynęła znacząco na 
zdynamizowanie nieformalnych kanałów komunikacji, które powodują 
zacieśnienie współpracy i więzi w ramach „bezgranicznej” przestrzeni 
kulturowej Europy. Można stwierdzić, że konkurs ESK wpływał inspirują-
co na kształtowanie się ponad politycznych interakcji w obszarze kultury 
instytucjonalnej, społecznej oraz artystycznej, tworząc horyzontalną „wy-
mianę podejść, modeli, strategii w celu uczenia się od siebie nawzajem” 
(Klaić 2011: 74).

Ostatecznie, jednym z najważniejszych efektów konkursu ESK w Pol-
sce jest umiędzynarodowienie relacji międzyludzkich i międzyinstytucjo-
nalnych oraz niespotykane dotąd otwarcie się polskich środowisk miej-
skich na transfer idei europejskich, know-how czy inspiracji, płynących 
tak z obszaru narodowej wymiany informacji (pomiędzy miastami), jak 
ponadnarodowej. Wydaje się, że większość osób biorących udział (na róż-
nych zasadach) w konkursie zdała sobie sprawę z „nowej geografii kultu-
rowej”, w jakiej znalazły się polskie miasta. „Geografią” tą nazwalibyśmy 
orientowanie się nie tylko na samego siebie i sukces społeczno-urbani-
styczno-wizerunkowy mojego miasta, ale odkrycie swojego miejsca na 
mapie Polski oraz na mapie Europy w kontekście wspólnych procesów 
miastotwórczych i współtworzenia miejskiej polityki kulturalnej. W tym 
kontekście najistotniejszy jest odpowiednio dojrzały kapitał ludzki, osią-
gany w procesach transformacji miasta, oraz inteligentne wykorzystanie 
zasobów kulturowych. W wyniku polskiego konkursu na ESK miasta stwo-
rzyły grunt dla budowania trwałych związków ponadnarodowych, a naj-
lepszym tego przykładem jest Koalicja Miast. Jeśli z sukcesem przejdzie 
ona etap konstytuowania struktur i zadań, ma szanse stać się partnerem 
istniejących dziś w Europie sieci „eurocities”, tworzących polifoniczną 
przestrzeń wymiany kulturowej.
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ANEKS

1. Analiza aplikacji miast polskich startujących w konkursie 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 

(Bożena Gierat-Bieroń)

Gdańsk: „Wolność kultury. Kultura wolności”

Chyba żadne inne miasto w Polsce nie kojarzy się tak jednoznacznie z tematem 
wolności jak Gdańsk. Potrzeba wolności wyzwoliła w gdańskich robotnikach 
solidarność i siłę. W Gdańsku wolność wybuchła po raz pierwszy w grudniu 
1970 roku i została krwawo stłumiona. W 1981 roku eksplodowała ze zdwo-
joną siłą i miała pokojowy finał. A było to możliwe dzięki ludzkiej solidarno- 
ści i zbiorowemu przekonaniu, że człowiek jest stworzony do życia w wolności 
i w kulturze. Ta wolność miała wówczas twarz Lecha Wałęsy, a symbolizowała 
tęsknotę za wolnością niemal 40 mln Polaków. To fundamentalne zdarze-
nie okazało się na tyle silne, że dokonało demontażu systemu politycznego 
i rozkładu bloku komunistycznego, co do dziś stanowi ważną lekcję historii. 
Pokazało, że nasza europejska kultura nie może wymazać ludzkiej godności, 
ufundowanej na poczuciu wolności i więzi międzyludzkiej. W formularzu 
aplikacyjnym ESK 2016 zapytano o umiejętność czerpania z wolności oraz 
możliwość wykorzystania wolności dla celów demokratycznych. Pytano, czy 
za nieograniczoną dziś wolnością słowa i wyobraźni nie kryją się niebezpie-
czeństwa, z których nie zdajemy sobie sprawy, a które mogą być równie groźne 
jak niegdysiejszy interwencjonizm państwowy. Czy umiemy kulturalnie czer-
pać z wolności? Jak wolność wykorzystuje dziś młode pokolenie? Wszystkie 
te pytania Gdańsk zamierzał postawić Europie w 2016 roku w ramach cyklu 
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debat o wolności. Jako miasto buntu i rewolty, które przełamało impas „żelaz-
nej kurtyny”, jest symbolicznie predestynowane do filozoficznej rozmowy na 
temat tego „Jaką kulturę tworzymy, kiedy jesteśmy wolni”. Tę zachętę Gdańska 
do rozmowy podjęło wielu twórców i intelektualistów europejskich, stając się 
ambasadorami miasta w konkursie o tytuł ESK.

Katowice: „Miasto ogrodów”

Katowickie hasło ESK 2016 „Miasto ogrodów” zaskoczyło opinię publiczną. 
W treści hasła stolicy Górnego Śląska spodziewano się nawiązań do dziedzic-
twa poprzemysłowego, hutnictwa czy „jałowej ziemi” pogórniczej. Tymczasem 
Katowice postawiły na kwestię życia u boku natury, czyli zieleń, która stanowi 
42% powierzchni administracyjnej województwa, czyniąc Śląsk jednym z naj-
bardziej zalesionych terenów w Polsce. Odwołano się do rodzimej tradycji, 
czyli planów urbanistyczno-architektonicznych Giszowca, kiedyś niewiel-
kiej osady górniczej, dziś jednej z dzielnic Katowic. „Miasto ogrodów” miało 
na Śląsku swoją zapomnianą historię. Było zamysłem angielskiego planisty 
i urbanisty Ebenezera Howarda, który na początku XX wieku zastanawiał się 
nad rozwiązaniami przestrzennymi dla upadających przemysłowych molo-
chów: Glasgow, Leeds i Manchesteru. Postulował zabudowę w stylu ogrodo-
wym, z dużą ilością zieleni, terenami spacerowymi i parkami miejskimi. Jego 
wizja miała stanowić kontrpropozycję dla brudnych miast szkockich i północ-
nej Anglii, borykających się z dezurbanizacją i fragmentaryzacją przestrzeni 
publicznej oraz rozpadem więzi międzyludzkich. Efektem takiego myślenia 
miała być próba „uczłowieczenia” miast górniczych poprzez wprowadzenia do 
ich krajobrazu ogrodów, neutralizujących klimat slumsów i biedy. Koncepcja 
Howarda znalazła zastosowanie w Giszowcu, budowanym w latach 1907–1919 
i pomyślanym jako „zielona wyspa” dla strudzonych pracą górników.

Figura miasta-ogrodów, czyli przeistoczenie Katowic w wielką zieloną 
łąkę, uruchamiała koncepcyjnie wiele projektów artystycznych i paraarty-
stycznych, które w formularzu aplikacyjnym w 2016 roku znalazły swój opis. 
Jednym z ważniejszych elementów wdrożenia całej koncepcji było zwrócenie 
uwagi władz samorządowych na rozwój terenów zielonych i dbałość o nie. 
Ekspozycja odświeżonych i przywróconych mieszkańcom parków miała od-
grywać ważną rolę w budowaniu nowej tożsamości i konstytuowaniu dobrego 
sąsiedztwa. Atmosfera porządkowania, strojenia i ukwiecania miasta stymulo-
wała działania w zakresie kultury. Ogród to też spokój, wyciszenie, medytacja. 
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Ogród to miejsce relaksu, arkadyjskich rozmów na temat świata. Katowice 
chciały zaproponować Europie spotkanie na rozmowie w ogrodzie – zamiast 
w budynku publicznym. Zgodnie z tradycją europejską, rozmowy czy dysputy 
filozoficzne toczono w starożytnej Grecji w otoczeniu palm i kwiatów, tkając 
intelektualną historię Europy.

Lublin: „Miasto w dialogu”

Europejską Stolicę Kultury Lublin 2016 budowano wokół koncepcji „dialogu” 
na różnych płaszczyznach, z wieloma osobami i instytucjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem pogranicza Wschodu. Aspiracją miasta była możliwość za-
prezentowania się jako Europejska Stolica Wschodnich Rubieży. Organiza-
torzy zdawali sobie sprawę z minusów swojego geograficznego położenia: 
w Polsce wschodniej, w Polsce „B”, z dala od tzw. mainstreamu kulturowego. 
Rozumieli swoją lokalność i izolację komunikacyjną (w tamtym czasie brak 
autostrad, brak lotniska itp.). Jednakże to wschodnie usytuowanie miasta 
uczynili atutem formularza. Jako największe miasto pogranicza, Lublin chciał 
prowadzić „dialog” na temat możliwości wypracowania nowej funkcji kul-
turowo-politycznej wobec regionu. Wykorzystując warunki geopolityczne, 
proponował stopniowe przekształcanie miasta w centrum kontaktów kultu-
rowych, przekraczających administracyjną granicę Schengen, stając się osta-
tecznie wielkim orędownikiem unijnego projektu „Partnerstwo Wschodnie”. 
Jako drugi ważny element ESK 2016, Lublin typował kulturę lokalną oraz 
rodzimą tradycję. Wychodząc z założenia, że prowincjonalizm to również 
odwołanie do źródłowych przekazów, wierzeń i wyobrażeń o świecie, zgro-
madzenie informacji o lokalnej kulturze może stanowić skarbiec i dawać moc 
inspiracji twórczych dla współczesnych, kosmopolitycznych artystów. Dialog 
jest zjawiskiem dynamicznym. Ewokuje aktywność, a nawet aktywizm, który 
Lublin wpisał do formularza aplikacyjnego jako podstawowy motor działania 
i zapłon energii na najbliższe lata.

Łódź: „(R)ewolucja wyobraźni”

Łódzka koncepcja ESK opierała się na dwóch przesłaniach, które miały odpo-
wiednio dwa pola zastosowania. Pierwsze, „Od Ziemi Obiecanej” przez „Zie-
mię Przebudzoną” do „Ziemi Odnowionej”, nawiązywało do polskiej tradycji 
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literackiej i słynnej powieści noblisty Władysława S. Reymonta. Zakładało 
ono wizję rozwoju. Natomiast drugie, „(R)ewolucja w procesie” było zapi-
sem konkretnych zadań, jakie stawiała sobie Łódź w latach 2010–2015 w celu 
przekształcenia miasta w tętniące życiem nowoczesne centrum artystyczne 
i inwestycyjne XXI wieku. Odnosiło się do praktyki i budowało hasło 2016 
roku – „(R)ewolucja wyobraźni”.

Łódź to miasto z przeszłością przemysłową, ważny ośrodek Królestwa 
Polskiego, centrum tkactwa, włókiennictwa i  przemysłu tekstylnego. To 
miasto wielokulturowe i wielonarodowe, zamieszkane kiedyś przez Polaków, 
Niemców, Żydów i Rosjan. Przez dziesięciolecia Łódź czuła się miastem po-
trzebnym. Kojarzona z rewolucją przemysłową okresu pozytywizmu, była 
mekką dla przedsiębiorców i handlarzy. Stworzyła przodującą klasę polskich 
kapitalistów. Zbudowana na planie szachownicy, podobnie do Nowego Jor-
ku, posiada wiele unikatowej wagi zabytków. W okresie PRL-u stanowiła 
komunistyczne imperium tekstylne z proletariuszem jako przodownikiem 
pracy. Dziś, w dobie postindustrialnej, staje przed poważnymi dylematami 
kurczenia się i wyludniania miasta. Hasło „Ziemia Przebudzona” miało da-
wać bodziec do działania mieszkańcom, „obudzić” z uśpienia i zachęcać do 
podjęcia kroków na rzecz ratowania tego dynamicznego kiedyś, drugiego 
co do wielkości ośrodka miejskiego centralnej Polski. Na początku proce-
su wychodzenia z letargu miały pojawić się kroki, które w sposób logiczny 
kontynuowały przemysłową tradycję Łodzi. Postawiono więc na rozwój tech-
nologii i biznesu. Starano się zachęcać inwestorów, pokazywać możliwości 
zakładania firm przez przedsiębiorców i siedzib dla międzynarodowych kor-
poracji. Potem skoncentrowano się na kulturze. Przybliżono ważne łódzkie 
nazwiska, awangardowe tradycje muzyczne i artystyczne, uznano tekstylny 
imagé za doskonały do wykorzystania w świecie dzisiejszej mody i projekto-
wania. Odświeżono pamięć „Filmówki” i historię przedwojennych kin. Dzięki 
kulturze miało nastąpić symboliczne odrodzenie Łodzi, którą widziano jako 
zagłębie designu, komiksu, kultury off-owej i przemysłu kreatywnego, w tym 
filmowego. Wiele grup społecznych zostało zachęconych do udziału w two-
rzeniu programu ESK 2016. Okres operacjonalizowania zadań i celów miał 
być krokiem do budowania nowoczesnej i unikatowej w skali Europy polityki 
kulturalnej miasta. Przygotowania do ESK 2016 przybierały w Łodzi rozmiary 
wielkiej rewolucji artystyczno-społecznej, projektowanej na lata 2010–2015, 
którą miał zakończyć sukces Ziemi Odnowionej 2016 roku.
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Poznań: „Poznańska burza kulturalna”

Poznań budował pomysły Europejskiej Stolicy Kultury 2016 wokół idei 
„zmiany”. Definiowano tu „zmianę” jako warunek potrzebny i konieczny do 
kreowania prac na rzecz rozwoju kulturalnego. Poznań, jako miasto oparte 
na zasadach solidności gospodarczej i konserwatyzmie światopoglądowym, 
chciał z jednej strony chronić dobre tradycje przeszłości, ale z drugiej zdawał 
sobie sprawę z konieczności zredefiniowania wartości, na których opierała się 
przez lata etyka zawodowa i obyczajowość mieszkańców. Do wartości tych 
należały: skuteczność, solidność, opór, wytrwałość, walka, praca organiczna. 
Te osobiste w pewnym sensie cechy Poznaniaków, podobnie jak i osiągnię-
cia gospodarcze Poznania pozwalały na stwierdzenie, że jest on najbardziej 
zachodnim miastem Wschodu. Odróżniał się na tle innych polskich miast 
wyższą kulturą biznesową i zarządczą. Poznań rozumiał też „zmianę” poprzez 
kulturę jako most do budowania metropolii, która bardziej niż pojedyncze 
miasto zdolna jest do tworzenia partnerskich więzi oraz sił wsparcia. „Zmia-
na” poznańska to również przejście od gospodarki industrialnej do gospodarki 
opartej na wiedzy i intelekcie. Poprzez kulturę Poznań zamierzał rozbudować 
sektor usług kulturalnych. Wspieranie kultury mało zaowocować inwestycja-
mi w kapitał społeczny, co w efekcie pobudziłoby siły kreatywne. „Zmiana” 
to proces dużego formatu, zaplanowany na kilka lat. Dlatego, jak twierdzili 
autorzy formularza, dobrze nazwać ją szekspirowską „burzą”, gdyż ta rzucała 
bohaterów na nowe lądy i kazała odkrywać nowe ziemie jako dowód nieskoń-
czoności świata i jego zróżnicowania kulturowego.

Szczecin: „Moc spajania”

Szczecińskie hasło ESK 2016 „Moc spajania” mówi samo za siebie. Szczecin 
leży niemal na granicy polsko-niemieckiej, jest miastem na tzw. ziemiach od-
zyskanych, miastem, w którym dokonała się bezprecedensowa pełna wymiana 
ludności po zakończeniu II wojny światowej. Poprzez ideę „Spojenia” rozu-
miano tu akt „przyłączenia tego, co wydawało się rozłączone”, „przyszycie się” 
do Europy, przybliżenie do siebie. Figura stylistyczna „spojenia” ma szerokie 
zastosowanie. Poza ideą dołączenia do Europy, dotyczy też wewnętrznego ze-
spolenia i zintegrowania miasta, które od lat ma kłopoty z określeniem własnej 
tożsamości kulturowej oraz – na poziomie transgranicznym – prowadzi do 
utworzenia Wspólnej Przestrzeni Kultury, czyli porozumienia i współpracy 
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odbywającej się ponad podziałami terytorialnymi i mentalnymi. Szczecin do 
swojego pomysłu na ESK wykorzystał słowa Winstona Churchilla, wypowie-
dziane w Fulton w 1946 roku: „Od Szczecina na Bałtykiem do Triestu nad Ad-
riatykiem zapadła żelazna kurtyna”. Organizatorzy postanowili pójść w prze-
ciwnym kierunku. Uznali, że najwyższy czas podnieść kurtynę, odczarować 
historię i odbudować więzi międzyterytorialne. „Spajanie” Europy to łączenie 
starych mieszkańców kontynentu z nowymi, to normowanie newralgicznych 
punktów na granicy Wschodu i Zachodu. Szczecin podjął w swoim progra-
mie jako pokrewne: temat pogranicza, minimalizowania barier i współczes-
nych migracji. Zaproponował tworzenie wspólnej, ponadgranicznej polityki 
kulturalnej, która pozwoliłaby na kompleksowe zagospodarowanie terenów 
sąsiedzkich. W stosunku do samego miasta, organizatorzy skupili uwagę na 
redefinicji tożsamości kulturowej, która miała opierać się na procesie odzy-
skiwania pamięci, rekonstrukcji pamięci zbiorowej, przywracania trudnych 
spraw z przeszłości dla budowania mądrej i rozważnej przyszłości. Jako mia-
sto leżące w dorzeczu Odry, w niedalekiej odległości od morza, w otoczeniu 
wód i jezior, Szczecin na dużą skalę zaproponował w programie ESK pakt ze 
środowiskiem naturalnym i skierowanie uwagi mieszkańców na najbliższe 
otoczenie przyrodnicze. Zaznaczono związki miasta z wodą, wykorzystanie 
kanałów i rzek do tworzenia nowej przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy zostali 
zachęceni do uczestniczenia w pracach na rzecz ekologii oraz na rzecz pro-
pagowania sportów wodnych.

Wrocław: „Przestrzenie dla piękna”

„Przestrzenie dla piękna” jako główne hasło obchodów Wrocławia posia-
da szeroki kontekst filozoficzno-antropologiczny oraz ideowe źródło w es-
tetycznej tradycji antycznej. Nawiązuje w pierwszej kolejności do obszaru 
urbanistyczno-miejskiego, bowiem miasto to w dużej mierze przestrzeń. 
Jednakże – jak podkreślali organizatorzy – trudno sobie wyobrazić prze-
strzeń miejską bez ludzi, chyba że mówimy o trawestacji artystycznej idei 
czy koncepcie fantastycznym. Przestrzeń miejska, oprócz swojej fizyczności, 
posiada ludzki wymiar. Istnieje dla ludzi i z ludźmi. Hasłowe poszukiwania 
piękna we Wrocławiu miały się zatem odbywać poprzez połączenie dwóch 
pierwiastków: fizycznego z humanistycznym. Wyznaczały tym samym kie-
runek procesu transformacyjnego miasta. Jeśli w haśle mamy liczbę mnogą, 
oznacza to, że mowa tu nie o jednej przestrzeni, ale o wielości wzajemnie się 
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na siebie nakładających i uzupełniających obszarów, w obrębie których mog-
łaby się dokonać przemiana. Te kolejne fazy przemian to: „Przestrzenie dla 
piękna”, „Przestrzeń ludzkiego życia”, „Dynamika przestrzeni”, „Nulla ethica 
sine aesthetica” oraz „Piękno wolności – wolność piękna”.

Wrocławianie zamierzali poszukiwać piękna w duchowej przestrzeni i sfe-
rze interakcji międzyludzkich, oswajając otaczającą rzeczywistość jako obszar 
przyjazny i dobry do życia. Przestrzeń miała za zadanie dowartościować czło-
wieka i przekonać go do tego, że plac miejski czy ulica mogą stać się terenem 
dla prezentacji piękna, trwale wpisującego się w otoczenie. Przestrzeń miała 
być poddana dynamicznym zmianom w imię zasady, że nic nie stoi w miejscu 
oraz że człowiek wypełnia przestrzeń swoją energią. Środkowy komponent: 
„Przestrzeń ludzkiego życia” zajmował we wstępnej charakterystyce hasła 
najważniejsze miejsce. Został rozpisany na 6 poziomów: sferę intymności, 
sferę prywatności, sferę publiczną, społeczną, sferę natury oraz cyberprze-
strzeń. Wszystkie wymienione przestrzenie wskazywały na integralny zwią-
zek czynnika kultury i natury oraz korelację zachodzącą pomiędzy światem 
wewnętrznych doznań jednostki a zewnętrznym światem zjawisk fizycznych, 
w tym osiągnięć rewolucji technologicznej.

Nawiązanie do starożytnej maksymy, że piękno jest pochodną dobra (nul-
la ethica sine aesthetica) zyskiwało w formularzu aplikacyjnym podstawy do 
budowania szeroko zakrojonych programów edukacyjnych, skierowanych 
do różnych grup wiekowych, oraz stwarzało fundamenty wiedzy o kulturze 
europejskiej. Wrocławianie chcieli dokonać transformacji kulturowej swojego 
miasta kierując się przekonaniem, że nie da się stworzyć rzeczy pięknych bez 
szlachetnych intencji i bezinteresownego nastawienia. W tym względzie apli-
kacja wrocławska odnosiła się do brzydoty urbanistycznej polskich miast jako 
niechcianego dziedzictwa komunistycznego, które nie zyskiwało akceptacji 
społecznej, gdyż tworzone było przeciwko człowiekowi, a nie dla człowieka. 
Opresyjność ideologiczna świata pojawia się i dzisiaj, symbolizowana kulturą 
masową, globalizacją i konsumpcją. Wrocławianie, poprzez proces transfor-
macyjny ESK, chcieli nauczyć się odróżniać dobrą sztukę od kiczowatych 
produktów kultury masowej, które często przybierają postać atrakcyjnych 
dzieł, będąc w gruncie rzeczy pozbawionymi głębi i wartości. Ponieważ de-
mokracja liberalna zakłada wolność dóbr i usług, słowa, wypowiedzi, religii, 
zwyczajów i obyczajów, należy zastanowić się, jakie miejsce zajmuje w tym 
wszystkim piękno. Przyjmuje się, że nie ma dziś jednego wzorca piękna, że ist-
nieje pluralizm w definiowaniu tego pojęcia. Dlatego organizatorzy ESK 2016 
we Wrocławiu uznali, że w chaotycznym świecie dzisiejszej estetyki warto 
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pochylić się nad dualistyczną koncepcją starożytnych, aby móc w planowa-
niu miasta, tworzeniu dzieł sztuki oraz inicjowaniu procesów społecznych 
zachować arystotelesowską „stosowność”.

2. Miasta w procesie zmiany – redefinicja tożsamości, 
przewartościowanie funkcji miasta, metamorfozy wizerunku 

(Bożena Gierat-Bieroń)

Hasła i logotypy ESK 2016 to tylko wstęp do propozycji kompleksowej me-
tamorfozy miasta poprzez kulturę. Istotnym było pytanie, w jaki sposób sa-
morządy, decydenci, organizatorzy oraz środowiska artystyczne zamierzały 
realnie zmierzyć się z wielkim projektem transformacji kulturowej miasta, roz-
pisanym na lata 2011–2016, dokonując tym samym kroku milowego w kształ-
towaniu jego nowego wizerunku i ustanawiania kulturalnej marki. Poniższe 
opisy powinny przybliżyć specyfikę procesów dekonstrukcji i rekonstrukcji 
kulturowej polskich miast, wskazując na efektywność zakładanych celów oraz 
zdolności adaptacyjne ludzi i przestrzeni do nowych idei.

Proponowane tu analizy mają charakter przekrojowy i interdyscyplinarny. 
Zawierają wątki historyczne, charakterystykę wizerunkową miasta oraz dia-
gnozę najważniejszych problemów: społecznych, politycznych, geograficznych 
i mentalnych, z którymi przyszło zmierzyć się organizatorom w momencie 
konceptualizowania propozycji ESK 2016. Najwięcej miejsca poświęciliśmy 
szczegółowemu omówieniu wstępnych założeń programowych ESK, stano-
wiących matrycę dla generowania projektów artystycznych i przygotowania 
planów logistyczno-infrastrukturalnych, które wpisywały się w skompliko-
wany proces przeobrażenia miast w świadome swojej kulturotwórczej roli, 
nowoczesne i kreatywne metropolie.

Gdańsk: Aksjologiczny dyskurs o wolności

Gdańsk w procesie transformacji miasta ESK 2016 wyznaczył sobie 6 głów-
nych celów. Pierwszym z nich było „Promowanie europejskich debat o wolno-
ści i solidarności”. Gdańsk pragnął włączyć się tym projektem w aksjologiczny 
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dyskurs Europy. Szczególny nacisk w debatach miał być położony na proble-
matykę kultury w społeczeństwach zniewolonych, co generowało szereg te-
matów pobocznych: zasady działania cenzury, opór przeciw opresjom i ogra-
niczenie wolności wypowiedzi. Cel 2 był definiowany jako „Adaptacje do 
postindustrialnego modelu gospodarki”. Stolica Pomorza, oprócz wspaniałej 
starówki, posiada zdegradowane tereny po stoczni, organizatorzy zwrócili 
więc uwagę na możliwość inkorporowania tego obszaru w obręb działań kul-
turowych, w tym zagospodarowania stoczni w ramach rozwoju przemysłów 
kreatywnych. Było to możliwe dzięki rozwijającemu się na terenie Trójmiasta 
klastra branży IT oraz prowadzonym przez naukowców Politechniki Gdań-
skiej innowacyjnym projektom badawczym. Kultura i nowe technologie zo-
stały w Gdańsku wyznaczone jako zintegrowane obszary działania. Cel 3 to 
„Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego”. Za przesłaniem tym kryła się 
nauka korzystania z wolności i demokracji przez gdańszczan, czemu miały 
służyć obchody ESK 2016 jako imprezy integrującej mieszkańców.

Gdańsk posiada trudną i skomplikowaną historię. Konflikt o korytarz 
gdański przyjmuje się za początek sporu polsko-niemieckiego, stojącego 
u progu II wojny światowej. Dawne miasto Hanzy, tętniące handlem i otwar-
te na inne kultury, zostało zniszczone w czasie działań wojennych. W okresie 
PRL-u nikt nie chciał pamiętać, że Gdańsk zamieszkiwali kiedyś maryna-
rze z Anglii, Holandii, Francji. Używano tu języka polskiego, niemieckiego 
w jego miejscowej odmianie, z kaszubskim, holenderskim, łaciną, jidysz. 
Spotykała się tu Europa wolności i Europa poddaństwa. Dziś Gdańsk jest 
miastem odbudowanym i na nowo zasiedlonym. Cel 4 w aplikacji gdańskiej 
to „Wzmocnienie lokalnych i regionalnych tożsamości” – w imię przekonania, 
że gdańszczanie próbują zdefiniować swoją kulturę i swoje miejsce na mapie 
kulturowej Polski. Definiowanie to miało się odbywać na poziomie lokal-
nym (we własnych dzielnicach) oraz na terenie Trójmiasta i województwa, 
przy szczególnym wyeksponowaniu specyfiki kulturowej i językowej Kaszu-
bów. Cel 5 to „Rozwój związków Polski i Europy”, wpisujący się w tradycje 
hanzeatyckie Gdańska, będącego niegdyś najbardziej „międzynarodowym” 
miastem polskim. Zamożny ośrodek kupiecki, leżący na przecięciu szlaków 
komunikacyjnych z Zachodu na Wschód oraz z Północy na Południe, przy-
stanek na Bałtyckim Szlaku Bursztynowym. Gdańsk jest symbolem oporu, 
ale też i racjonalnego, handlowego myślenia. Kolebka „Solidarności” oraz 
matecznik wielu polskich polityków, świadomy dumy swoich mieszkań-
ców, Gdańsk pragnął stać się ambasadorem zbliżenia Polski i Europy. Cel 6, 
ostatni, „Pobudzenie życia kulturalnego” zakładał, że do 2016 roku Gdańsk 
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przeistoczy się w miasto całorocznych imprez i festiwali artystycznych, które 
przyzwyczają mieszkańców do obcowania ze sztuką oraz nauczą aktywnego 
w niej uczestnictwa.

Katowice: Od miasta industrialnego do miasta ogrodów

Śląsk to niemal od zawsze kominy fabryczne, szyby górnicze, wieże ciśnień, 
elektrownie, sieci krajowych i zagranicznych linii kolejowych, browary, przę-
dzalnie i tkalnie. To wielka aglomeracja miejsko-przemysłowa. Taki prze-
mysłowy wizerunek Katowic jest najtrwalszym w powszechnej świadomości 
Polaków, ale też mocno stereotypizującym Górny Śląsk jako obszar o bo-
gactwach naturalnych, a nie kulturalnych. Ogólne wyobrażenie o Śląsku jest 
niekorzystne, ponieważ kojarzy się z negatywnymi skutkami uprzemysłowie-
nia. Niezależnie od zmian, jakie można próbować wprowadzać dla Katowic, 
przemysł pozostaje na Śląsku podstawowym działem gospodarki.

Urbanistyczna koncepcja giszowieckiego „miasta-ogrodów” pozwalała na 
stworzenie kontrastowego do powyższego obrazu. Giszowiec, którego projekt 
wykonali architekci z Charlottenburga, miał być kolonią jedno- i dwurodzin-
nych domów robotniczych z ogrodem i zabudowaniami gospodarskimi, pasami 
zieleni i chodnikami. Był rozrysowany klasycznie na planie kwadratu z obiek-
tami sakralnymi i gastronomicznymi. Mieszkańcy Giszowca (około 600 rodzin 
górniczych i 40 urzędniczych), pracowali w kopalni Giesche, dziś kopalni Wie-
czorek. Po pracy mieli odpoczywać w cieniu drzew. Istotny dla nowo powstającej 
osady był fakt nawiązań projektantów do śląskiej tradycji urbanistycznej. Kształt 
domów górniczych miał przypominać górnośląskie chałupy i miał odpowiadać 
lokalnej tradycji budownictwa ludowego. Historia Giszowca jako mini projekt 
dla maksi europejskich Katowic była tym ciekawsza, że wiązała się z oporem 
przeciw niszczeniu tradycji i dziedzictwa śląskiego, co zilustrował Kazimierz 
Kutz w filmie „Paciorki jednego różańca”. Na początku lat siedemdziesiątych XX 
wieku władze peerelowskie zdecydowały o wyburzeniu niemieckiej zabudowy 
Giszowca i postawieniu w jej miejsce wielokondygnacyjnych bloków z wielkiej 
płyty. Proceder napotkał na opór społeczności górniczej, która uchroniła w ten 
sposób dzielnicę przez barbarzyńską dewastacją. Temat wrócił w 2007 roku 
w związku z książką-reportażem Małgorzaty Szejnert o Giszowcu Czarny ogród. 
Publikacja wzbudziła refleksję nad regularnym niszczeniem zielonej tkanki 
miasta, która z czasem zamieniła się w poprzemysłowy kurz i brud, choć w za-
łożeniu miała stanowić antidotum na ponury krajobraz szybów górniczych.
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Historyczny temat ogrodu/ogrodów otworzył miastu szeroką wizję dla 
przyszłej arkadyjskiej niejako koncepcji rozwoju. Po pierwsze, pozwolił na 
zdefiniowanie procesów rewitalizacyjnych terenów rekreacyjnych aglome-
racji katowickiej: parków i skwerów, dawnych przedwojennych ogródków 
jordanowskich. Po drugie, wyzwolił potrzebne dziś w Polsce mechanizmy 
troski o najbliższe otoczenie (prywatne ogródki, publiczne skwery, trawniki, 
murawy), o które przez lata troszczyło się państwo, a nie pojedynczy obywatel. 
Po trzecie, zerwało ze spojrzeniem na człowieka wielkiej aglomeracji jako 
na trybik w kapitalistycznej maszynie i pozwoliło dostrzec indywidualność 
będącą częścią natury. Sensem życia człowieka wielkich miast XXI wieku 
przestaje być mordercza praca fizyczna czy wielki stres korporacyjny, a może 
stać się potrzeba wypoczynku, rekreacji, zrozumienia dla siebie i wynikająca 
z tego otwartość na procesy ekologiczne, zmiany klimatyczne, recykling i ge-
neralne sprzątnie świata. Katowice w wyniku świętowania ESK 2016 miały stać 
się nowoczesną, ekologiczno-cybernetyczną metropolią południowej Polski.

Lublin: Generowanie kultury rodzimej i kierunek na Wschód

Lublin wybierając słowo „dialog” do hasła ESK 2016 wskazał na kompromiso-
we podejście do wszelkich problemów. Dialog jest wspólnym poszukiwaniem 
zrozumienia. Zakłada współpracę, a nie rywalizację, w przeciwieństwie do 
dyskusji, które polega na wygranej. Zakłada słuchanie racji innego, zgodność 
i osiąganie porozumienia. „Dialog” jest też jednym z kluczowych sformułowań 
polityki kulturalnej Unii Europejskiej, co nie pozostawało bez znaczenia przy 
konkursie ESK. „Dialog” na poziomie europejskim zakłada porozumiewanie 
ponad podziałami narodowymi, politycznymi i kulturowymi, mimo różnic 
lingwistycznych, konfliktu interesów i rywalizacji ekonomicznej. Ten euro-
pejski aspekt „dialogiczności” Lublin starał się zoperacjonalizować w swoim 
formularzy aplikacyjnym.

Idea „Lublin – miasto w dialogu” miała być realizowana poprzez 4 osie 
tematyczne, 3 obszary oraz 4 zasady, tzw. 4 x E. Zacznijmy od osi tematycz-
nych. Pierwsza, „Miasto i region”, ustanawiała dialog między kulturą miejską 
i wiejską, zakładając, że oba te obszary zawsze ze sobą korespondują. Starcie 
między kulturą wiejską i miejską uznano za bliskie mieszkańcom Lublina, 
pochodzącym często z terenów wiejskich. Druga oś tematyczna, „Pamięta-
nie i antycypacja”, wskazywała na swoisty dialog przeszłości z przyszłością 
oraz wykorzystanie pamięci dla przyszłych potrzeb i zjawisk kulturowych. 
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Trzecia oś, „Wobec Wschodu”, została ustanowiona jako przesłanie ideowe 
całego programu 2016. Podkreślała konieczność sprecyzowania nowej funkcji 
miasta poprzez wzmacnianie i poszerzanie współpracy Lublina z krajami są-
siedzkimi, w szczególności z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Jako efekt myślenia 
o Wschodzie pojawiła się naturalna potrzeba współkreowania projektu „Part-
nerstwa Wschodniego”, co oznaczało rozwijanie współpracy z Mołdawią oraz 
z państwami kaukaskimi. Lublin usytuował się na trwale w roli ambasadora 
projektu „Partnerstwa Wschodniego” w Polsce. Czwarta, proponowana przez 
autorów aplikacji oś tematyczna, „Kultura wiedzy” inicjowała dialog na temat 
wykorzystania potencjału intelektualnego miasta dla przyszłej kreatywno-
ści i innowacyjności. Autorzy zwracali uwagę na konieczność „zrastania się” 
działań artystycznych z ideami społecznymi w imię przekonania, że generuje 
to projekty zrodzone z wyobraźni i potrzeb obywateli. Trzy (3) wspomniane 
wyżej obszary działań kulturalnych miały odnosić się do: wytwarzania kultury 
(w zamian za import „produktów” zewnętrznych), wzrostu udziału w kulturze 
i wzrostu kompetencji. Z kolei cztery (4) zasady na literę „E” miały na celu 
pomóc w odpowiednim doborze projektów. Były to kolejno: „Empatia”, czyli 
wyczulenie na bliskość drugiego człowieka, a na płaszczyźnie kulturowej naby-
cie umiejętności odkrywania rodzimej i archaicznej kultury jako tej wpisanej 
w DNA regionu. „Efektywność” wynikała z przekonania, że kultura ma moc 
sprawczą i dzięki niej możemy zmieniać rzeczywistość. „Ekologia” kultury kie-
rowała uwagę na dbałość o środowisko, w którym kultura powstaje. Wreszcie 
„Eksperyment”, czyli próba przywrócenia odpowiedniej wagi sztuce wywro-
towej, alternatywnej, która stanowiła istotę ruchów artystycznych Lublina.

„Dialogiczność” Lublina to symboliczne nastawienie na rozmowę, czyli 
słuchanie głosu środowisk artystycznych, głosów konsumentów sztuki, głosów 
obywatelskich. Autorzy zakładali, że aby dojść do wyklarowania autentycz-
nych potrzeb mieszkańców i twórców, trzeba inicjować konwersację. Bowiem 
współczesny człowiek jest osobą komunikatu, istotą funkcjonującą w świecie 
mediów oraz w relacjach interpersonalnych.

Łódź: Rewolucja versus ewolucja

Miasto Łódź podzieliło realizację swojego głównego hasła „(R)ewolucja wy-
obraźni” na dwa zasadnicze obszary działania. Pierwszym z nich miały być 
zadania prowadzone w latach poprzedzających właściwą datę festiwalu, czyli 
w okresie od 2010 do 2015, drugim natomiast wszelkie działania programu 
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ESK 2016 (w roku 2016). Pierwsze pięć lat nazwane zostało „(R)ewolucją 
w procesie”, natomiast sam rok 2016 otrzymał nazwę będącą właściwym ha-
słem ESK, czyli „(R)ewolucja wyobraźni”. Wszystkie działania, niezależnie od 
czasu, miały tę samą metodykę. Analizowały potencjał miasta w konkretnym 
zakresie, wyznaczały cele w ramach ESK, następnie wypracowywały narzędzia 
i plan wdrażania rozwiązań, po czym następowała realizacja i ewaluacja całego 
pomysłu. Aktywności te miały zmieniać łódzką kulturę i rewolucjonizować 
życie mieszkańców: wszystkich grup społecznych, twórców, lokalnych polity-
ków, a także mieszkańców województwa. Miały uczynić z miasta współczesne 
laboratorium kreatywnych pomysłów i rozwiązań dla Łodzi i wielu ośrodków 
województwa.

Rewolucja miała przebiegać w  konkretnym obszarze geograficznym, 
w warstwie relacji międzyludzkich oraz na poziomie współpracy między-
narodowej. Miała być horyzontalna i wertykalna. Obszary interwencyjne lat 
2010–2015 to: Rewolucja w mieście, Rewolucja społeczna, Rewolucja w bizne-
sie, Rewolucja kultury, Rewolucja współpracy międzynarodowej oraz Rewo-
lucja kreatywna. Wszystkie one dotykały takiej problematyki jak: rewitaliza-
cja i przestrzeń miejska, biznes a kultura oraz sektor kreatywny. Na właściwe 
hasło „(R)ewolucja wyobraźni” składało się 5 kategorii działań: „(R)efleksje”,  
„(R)elacje”, „(R)ekonstrukcje”, „(R)ekreacje” oraz „(R)ewelacje”. „(R)efleksje” to 
szeroko pojęta wymiana myśli, więc dyskusje, konsultacje, warsztaty, sympozja, 
spotkania, konferencje. Dotoczyła ona 5 kolejnych tematów: 1. Sektor kreatyw-
ny, 2. Sytuacja ekonomiczna i urbanistyczna miasta i regionu, 3. Tożsamość 
miasta i regionu, 4. Historia czterokulturowej tradycji Łodzi oraz 5. Sytuacja 
w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej.

Kolejna oś tematyczna grupowała szereg działań, których motywem 
przewodnim były „(R)elacje”, co odnosiło się do wytwarzania i budowania 
dobrych więzi społecznych oraz kształtowania zaufania. Tutaj autorzy aplika-
cji tworzyli zestaw projektów społeczno-artystycznych, które miały zmienić 
relacje międzyludzkie, wpływając na relacje pomiędzy człowiekiem a sztuką, 
miastem, środowiskiem, następnie projekty angażujące mieszkańców miasta 
i regionów, a na koniec projekty wzmacniające więź artystów ze społeczeń-
stwem. „(R)ekonstrukcje” odnosiły się do odbudowy charakteru miasta i jego 
historycznej tkanki. Były skierowane na przywracanie piękna industrialnej 
architektury, odkrywanie na nowo artystycznego charakteru miasta, tworzenie 
wielokulturowej atmosfery. W tym obszarze pojawiły się następujące prioryte-
ty: 1. Rewitalizacja, 2. Ekologia, 3. Sztuka w przestrzeni miejskiej, 4. Dbałość 
o wizerunek. W kolejny projekt „(R)ekreacje” wpisany został kontakt z drugim 
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człowiekiem, kontakt z przyrodą, kontakt z kulturą duchową województwa. 
„(R)ekreacje” to również „Łódź rowerowa”, wolny czas, spotkania na świe-
żym powietrzu, turystyka kulturowa, warsztaty rozwoju duchowego poprzez 
kulturę i filozofię wschodu. Pod hasłem „(R)ewelacje” kryły się: cykl spotkań 
wyróżnionych w ESK, imprezy z wielkim rozmachem, wielkie festiwale. Łódź 
postawiła na wypromowanie miasta jako centrum wielkich, nowoczesnych, 
międzynarodowych festiwali, które miały stać się wizytówką miasta w roku 
2016 oraz miały przylgnąć na stałe do krajowego i międzynarodowego jej 
wizerunku.

Poznań: Pomiędzy gospodarką a kulturą

Poznań to dostatnia i stateczna stolica Wielopolski. Kiedyś ważny ośrodek 
ruchu oporu wobec władz zaborczych oraz germanizacji, potem państwa 
niemieckiego, jest dawną stolicą Polski, z ponad 1000-letnią tradycją. Po-
znaniacy zawsze byli przyzwyczajeni do samodzielnej organizacji struktur 
publicznych, zasłynęli pracą organiczną, wykorzystaniem idei pozytywistycz-
nych, gospodarnością. Są autorami przełomowych wydarzeń społeczno-po-
litycznych XX-wiecznej historii Polski, jak powstanie wielkopolskie czy bunt 
robotniczy 1956 roku, który zapoczątkował rewoltę budapeszteńską, a potem 
Praską Wiosnę. Dziś Poznań mówi o sobie, że jest najbardziej zachodnim 
miastem wschodu. Wynika to przede wszystkim z kompetencji organizacyj-
nych miasta, przedsiębiorczości mieszkańców, a także z tego, że jest to jedno 
z najważniejszych centrów handlowych czy kongresowych (Targi Poznańskie). 
Zadaniem Poznania w ramach ESK 2016 miała być próba przedefiniowania 
potrzeb mieszkańców: z dostatniego życia na potrzeby aktywnego uczestnic-
twa z ofercie kulturalnej. Zachowawczość mieszkańców i ich konserwatyzm 
powodują swoisty dystans wobec nowości artystycznych. Organizatorom cho-
dziło o to, aby wysoką wrażliwość społeczną obywateli Poznania skierować na 
troskę o wspólnie kreowaną, długofalową politykę kulturalną miasta, większe 
zaangażowanie w działalność zespołową oraz wykorzystanie umiejętności 
łatwego dostosowywania się do procesów modernizacyjnych dla celów kul-
turalnych. Poznań pytał, czy jest miastem optymalnym i odpowiadał sobie 
negatywnie. „Optymalność” miasta mogła zostać osiągnięta w przyszłości 
przez dialog w kulturze, wykorzystanie możliwości kreacyjnych ludzi oraz 
stworzenie mechanizmów stymulujących rozwój kultury w 2016 roku.



251

Szczecin: Kulturowa transgraniczność

Szczecińska „moc spajania” dotyczyła obszarów, miejsc, terytoriów oraz pogma-
twanej historii. Spajanie to przeciwwaga dzielenia i rozproszenia. Żelazna kur-
tyna podzieliła Europę na dwa odrębne światy polityczno-ideowe. Szczecinianie 
chcieli więc – poprzez program ESK – zaproponować działania, których efekt 
będzie odwrotny. „Spajanie” miało zatem przebiegać wedle trzech obszarów 
tematycznych: „Łączenie Europy”, „Szczecin: redefinicja” oraz „Przepływy, fale, 
prądy”. Pierwszy węzeł tematyczny odnosił się do konkretnego obszaru geogra-
ficznego. Jako że Szczecin leży na newralgicznym styku Wschodu i Zachodu, na 
styku starych mieszkańców kontynentu z nowymi, autorom chodziło o stwo-
rzenie programu zagospodarowania wspólnej przestrzeni polsko-niemieckiej. 
ESK 2016 miała przyczynić się do stworzenia tejże przestrzeni, opierając się na 
współpracy transgranicznej, wymianie doświadczeń i wzajemnym uczeniu się 
od siebie. Szczecinianie mieli sobie uświadomić, że pogranicze nie musi być 
miejscem „przeklętym”, transferem towarów, szlakiem transportowym, ale że 
może stać się obszarem świętowania wspólnej tradycji czy laboratorium ję-
zykowym. Organizatorzy dążyli do stworzenie jednolitej polityki kulturalnej, 
w której interesy przygranicznych miast wpisywałyby się w szerszą perspektywą 
rozwoju kulturalnego regionu. W tym obszarze tematycznym chodziło więc 
o minimalizowanie barier, które pojawiły się w związku z powojennymi migra-
cjami, skazującymi na niechciane sąsiedztwo i wzajemną wrogość. Ponieważ na 
terenie Pomorza realizowała się wielka wymiana ludności, dziś warto postawić 
pytanie o konsekwencje migracji współczesnych Europejczyków i ich wpływ na 
konstruowanie tożsamości dzisiejszej wielokulturowej Europy.

Kolejny węzeł tematyczny „Szczecin: redefinicja” to próba poszukiwania 
tożsamości kulturowej miasta na podstawie refleksji nad przeszłością i przy-
szłością. Autorzy twierdzili, że należy odbudować pamięć o miejscu pocho-
dzenia szczecinian, gdyż pamięć ta była sukcesywnie niszczona w okresie 
komunizmu. Próbą nowego odczytania miasta miało być tworzenie zbioro-
wego obrazu pamięci mieszkańców: Polaków ze wschodu oraz wypędzonych 
ze Szczecina Niemców. Dodatkowym elementem tego modułu tematyczne-
go była kwestia partycypacji mieszkańców w kreowaniu nowej polityki kul-
turalnej miasta. Tę kwestię podkreślano, bo twórcy kultury i zarządzający 
instytucjami kultury dotkliwie odczuwali brak takiej polityki. Postanowio-
no w Szczecinie zastosować partycypacyjny model demokracji, pozwalając 
mieszkańcom na wzięcie udziału w tworzeniu zapisów polityki kulturalnej 
oraz skorelowaniu ich z innymi zapisami sektorowymi.

Miasta w procesie zmiany: redefinicja tożsamości, przewartościowanie...
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Ostatni moduł „Przepływy, fale, prądy” celowo zawierał metaforę akwa-
tyczną. Organizatorzy podkreślali „specyficzne położenie Szczecina, miasta 
leżącego w bliskim sąsiedztwie z wodą i morzem”. Podkreślano konieczność 
włączenia akwenów wodnych, rzek i jezior w życie kulturalne miasta i wyko-
rzystanie ich na plenerowe imprezy i spotkania z mieszkańcami. Szczecińskie 
Śródodrze potraktowano jak wielkie wyzwanie ekologiczne, bowiem żyją tu 
ginące gatunki ptaków. „Przepływ idei” to metaforyczne hasło otwarcia się 
miasta na nowe możliwości artystyczne, które w swoich założeniach będą 
kierować się w stronę środowiska wodnego.

Wrocław: Metamorfozy mentalne

Wrocław jest miastem, w którym od wieków odbywała się przemiana kulturo-
wa. Dość powiedzieć, że niemiecki Breslau przekształcił się w polski Wrocław, 
by stwierdzenie to pociągnęło za sobą szereg zjawisk o charakterze transfor-
macyjnym. To miasto metamorfoz społeczno-kulturowych. Jest symbolicznym 
przykładem ewoluującej Europy. Nie byłoby takiej, a nie innej historii Europy, 
gdyby nie zaistniała taka, a nie inna historia Wrocławia, z przesiedleniami 
i wpędzeniami, zmuszającymi ludzi do adaptowania się do nowych warun-
ków i definiowania na nowo swojej przynależności do narodu, społeczeństwa, 
kultury i religii. Enigmatyczność Wrocławia, o której wspominają organiza-
torzy, wynika właśnie ze złożoności historycznej i jego genealogii. Przyna-
leżność do różnych kultur i narodów, różnorodnego nazewnictwa (Presslaw, 
Wretslaw, Wrocław) powoduje, że mieszkańcy budują wizerunek oparty na 
wielokrotności, co w wymiarze antropologiczno-społecznym zostaje nazwane 
„tożsamością wielokrotną”. Jako miasto eksperymentu dziejowego i drama-
tycznego procesu przesiedleń Wrocław prowadzi dialog z samym sobą. Nowi 
mieszkańcy Wrocławia, którzy przybyli na te ziemie ze wschodu, od 60 lat 
zadawali sobie pytanie o wartość i znaczenie ich nowego domu. Byli otwar-
ci na dialog wielokulturowy. Można powiedzieć, że tożsamość wrocławian, 
kształtowana latami, stała się tożsamością dynamiczną i jako taka może dziś 
sprostać wyzwaniom tworzenia tożsamości europejskiej, która ze swojej na-
tury jest konglomeratem przepływów kulturowych.

Wrocław posiada ogromny potencjał kulturowy w obszarze dziedzictwa 
kulturowego miasta i Dolnego Śląska, tradycji sztuki awangardowej. Tu u boku 
Hali Tysiąclecia, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, „oca-
lałej” starówki oraz unikatowej Panoramy Racławickiej, znajduje się szereg 
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pamiątek współczesnej kultury, zaświadczającej o sile oporu wobec władz 
komunistycznych i demonstrowanej przez sztukę. Tu poszanowanie dla tra-
dycji ścierało się z energią awangardowego buntu, które znajdowało swoje 
ujście w oryginalnych koncepcjach teatralnych i artystycznych. Tu narodziła 
się dolnośląska „Solidarność”, zaświadczając o niezgodzie obywatelskiej na 
reżim i kompromis z władzą. Jako miasto funkcjonujące w paradygmacie nie-
zgody, Wrocław potrafi połączyć cechy sprzeczne, tworząc z tej sprzeczności 
nową jakość. Miasto ponadregionalnych aspiracji, kreator dobrych stosun-
ków sąsiedzkich Dolnego Śląska z Czechami i Niemcami, kiedyś gospodarz 
Światowego Kongresu Pokoju oraz Europejskiego Kongresu Kultury chciał 
poprzez ESK 2016 jeszcze raz udowodnić, że potrafi pracować z organizacjami 
międzynarodowymi i budować międzynarodową markę.

3. Adaptacja idei europejskich – wybrane przykłady 

(Bożena Gierat-Bieroń)

Kryterium: „Wymiar europejski”

Dla Gdańska najważniejszym zadaniem na poziomie europejskim była próba 
zainspirowania Europejczyków do uczestnictwa w kulturze wolności. Pro-
ponowano wielką, europejską debatę „Wolność kultury. Kultura Wolności”. 
Miała ona być dyskusją o wolności i solidarności jako aksjomatach rozwoju 
cywilizacyjnego kontynentu i wspólnych elementach kultury europejskiej, 
niezbędnych do przetrwania i rozwoju. Planowano rozmawiać o kondycji 
kulturowej Polski i Europy w kontekście rozwoju nowych technologii. Po-
stulowano wzmocnienie współpracy międzynarodowej w każdym sektorze, 
a właściwie wzmocnienie tej, którą Gdańsk już posiada, zwłaszcza w ramach 
miast partnerskich, sieci, współpracy miast hanzeatyckich, bałtyckich i w ra-
mach Szlaku Bursztynowego. Jako nowość zwracano uwagę na orientację 
na wschód. Gdańsk chciał przywrócić Europie kulturę kaszubską, promując 
jej obecność w całych obchodach ESK 2016. Jako że Polska jest krajem ho-
mogenicznym kulturowo i nie docenia dialogu międzykulturowego, Gdańsk 
postanowił podjąć problematykę migracji, zwracając w ten sposób uwagę na 
więzi międzykulturowe i międzypokoleniowe.

Adaptacja idei europejskich – wybrane przykłady
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Problem migracji był również postulowany przez Wrocław, w wymiarze 
współczesnym. Jako jedyne miasto w Polsce, stolica Dolnego Śląska podję-
ła na szerszą skalę w 2006 roku akcję „Wracajcie!”, skierowaną do polskich 
emigrantów po 2004 roku. Wrocław jest miastem, które zna temat migracji, 
gdyż jego tkanka społeczna została ukształtowana w procesie przesiedleń. Zna 
koszty moralne i materialne ponoszone w procesie migracji. Wrocław jest 
szczególnie wrażliwy na „wędrówki” Europejczyków. Jak pisał Milan Kundera, 
Wrocław to miniaturowy model Europy, a Homo wratislaviensis jest istotą 
wielokulturową, otwartą na inność, tolerancyjną i kosmopolityczną. We Wro-
cławiu ciągle dochodziło do fuzji horyzontów kulturowych, dlatego miasto to 
żyje ze świadomością konieczności dialogu, mimo różnic i wbrew różnicom. 
Doświadczenie Wrocławia w tym zakresie (w skali mikro) może być bardzo 
przydatne w rozwiązywaniu problemów Europy (w skali makro). Główne 
hasło obchodów 2016 roku: „Przestrzenie dla piękna” miało być zaprosze-
niem do wypełnienia tychże przestrzeni rozmaitością dzieł i idei europejskich 
artystów i gości zagranicznych. Miało służyć tworzeniu bezpośrednich rela-
cji między wrocławianami a innymi Europejczykami, miało być zachętą do 
poznawania kulturowo odmiennych wzorców piękna oraz do poszukiwania 
tego, co mimo różnorodności, wzorce te łączy i co jest im wspólne. A wspólna 
dla Europejczyków jest wiedza oparta na greckiej filozofii, prawie rzymskim 
i idei judeochrześcijańskiej. Przywołując refleksje Hansa-Georga Gadame-
ra, Wrocław zwracał uwagę na fakt, że jedność i tożsamość europejska to 
rezultat negocjowania i nieustannego renegocjowania kompromisu, nie zaś 
narzuconego dogmatu. Siły rozwojowe Europy tkwią zatem, według autorów 
aplikacji, w zdolności do uznawania różnorodności, nie zaś w jej tłumieniu. 
Różnorodność kontynentu europejskiego jest wielką jego zdolnością.

W wymiarze europejskim Szczecin postawił na umacnianie współpracy 
w najbliższych obszarze geograficznym, w którym ścierają się wpływy pol-
skie, niemieckie, duńskie i szwedzkie. Postulował tworzenie Wspólnej Prze-
strzeni Kultury, na którą składałyby się trzy projekty: wspólne obiegi kultury, 
wspólna opinia publiczna oraz demokracja transgraniczna. Wspólne obiegi 
kultury dotyczyłyby działań stricte artystycznych, wspólna opinia publiczna to 
tworzenie platformy informacyjnej o swoim regionie, natomiast demokracja 
transgraniczna miała zachęcić do kształtowania polityki kulturalnej całego 
obszaru, zakładając koncepcje ościenne: duńskie, szwedzkie i niemieckie. Już 
dziś ten graniczny obszar ma wiele inicjatyw. Bardzo ciekawie zapowiadał się 
projekt naukowo-artystyczny o nazwie „Zderzacz kultur”, zaplanowany na 
lata 2011–2016. Głównym jego tematem miała być dyskusja o problemach 
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globalizacji i różnicach kulturowych, podejmowana podczas trzech dużych 
konferencji: „Surowce krytyczne w posiadaniu cywilizacji”, „Jaka wielokultu-
rowość dla miast Europy” oraz „Zderzenie cywilizacji czy wielki Zderzacz Kul-
tur”. Wszystkie te spotkania miały być poświęcone odpowiedzi na pytanie, jak 
funkcjonować w obszarze granicznym, jak wyjść naprzeciw zderzeniu kultury, 
które to zderzenie jest immanentną cechą cywilizacji. Szczecin, założony przez 
Pomorzan, jest terenem wielokulturowym. Dlatego w ramach kontekstów 
europejskich proponował specyficzne wielokulturowe projekty narracyjne, 
odkrywające ten obszar, np. „Spacerkiem po”, „Tygiel kultur” czy „Euroarabia”. 
Miały one odkrywać ducha miejsc i czasu, dyskutować ze stereotypowym 
wizerunkiem Araba w Europie oraz odkrywać łączność kulturową między 
kulturą europejską a kulturą arabską. Wspólne dziedzictwo, idea demokracji 
oraz rehabilitacja krajobrazu kulturowego to znaczące dominanty europej- 
skiego wymiaru w  programie. Idea demokracji, łącząca wszystkie euro- 
pejskie narody, jest zjawiskiem bez precedensu w skali świata. Idea demokracji 
według wniosku szczecińskiego, w deliberatywnej wersji, miała przyczynić 
się do tworzenia nowych założeń tamtejszej polityki kulturalnej. Szczecin to 
również jeden z większych akwenów wodnych i wielki pas zieleni. Wartości 
przyrodnicze miejsc mogą pomagać mieszkańcom w zrozumieniu natury 
i kształtować ich wrażliwość kulturową.

Lublin w kontekście europejskim postawił na stworzenie sieci partner-
stwa. Zamierzał zaistnieć jako miasto partnerstwa od wschodu na zachód, od 
północy na południe, zarazem miasto mobilności, która pozwala na poznawa-
nie innych, uczenie się od siebie nawzajem i dzielenie doświadczeniami. Lu-
blin skonstatował, zgodnie ze smutną refleksją ostatnich czasów, że w Europie 
projekt wielokulturowości dobiega końca, dlatego przed ESK 2016 stoi pytanie, 
jak dziś sprostać takiemu projektowi i jak go na nowo odczytać. Program 
proponuje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest postawienie na regionalną 
współpracę transgraniczną, o trwałym wymiarze, będącą gwarancją dobrego 
porozumienia. Jako przykład Lublin podaje swoją wieloletnią współpracę 
ze Lwowem, który nie jest ani w Unii Europejskiej, ani w strefie Schengen, 
a jednak mieszkańcy tych miast wypracowali wspólny język. Jednakowoż ta-
kie wielostronne działania graniczne mogą nadać tożsamości europejskiej 
nową wartość i wzmocnić ją wobec innych zagrożeń. Inspiracje sąsiedzkie 
pozwolą przeciwdziałać kulturowej unifikacji Europy. Europa wielokulturowa, 
poszerzona o współpracę kulturalną z państwami Partnerstwa Wschodniego 
oraz z Rosją, to postulat Lublina i jego wkład w „europejską wartość doda-
ną”. Dlatego program wyraźnie podkreślał funkcję Europejskiego Sąsiedztwa 
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Wschodniego. Organizatorzy uważali, że poszerzanie stref wpływu na kraje 
„Partnerstwa Wschodniego” powinny stanowić przedmiot rozważań polityki 
zagranicznej Unii Europejskiej.

Łódź powstała z mobilności przedsiębiorców XIX wieku i tę tradycję 
chciała podkreślać jako kulturotwórczą moc tworzenia miasta. Zagadnienie 
wymiaru europejskiego zostało w łódzkim formularzu aplikacyjnym rozpi-
sane na zadania operacyjne. Nie jest to zapis idei, ale konkretnych działań 
i inicjatyw. Łódź optyką europejską pragnęła wpisać się w najnowsze trendy 
światowej kultury. Nie tworzyła zatem specyficznej ideologii obchodów eu-
ropejskich, ale chciała tworzyć współczesne miasto, na wzór innych dobrze 
prosperujących metropolii, opartych na przedsiębiorczości i przemysłach 
kreatywnych. Autorzy wskazywali, że choć Łódź jest miastem Europy Środ-
kowo-Wschodniej, czyli obszaru generalnie zapóźnionego w stosunku do 
pozostałej części kontynentu, to jednak posiada nowoczesną kadrę profesjo-
nalistów z dziedziny kultury. Do pisania aplikacji ESK 2016 zapraszano nie 
tylko mieszkańców, ale też światowej sławy kuratorów, artystów, szefów wiel-
kich galerii sztuki i dyrektorów międzynarodowych festiwali. Zatem „wymiar 
europejski” miał się w tym wypadku realizować na poziomie zarządzania. 
W ramach budowania międzynarodowej platformy współpracy artystycznej 
zachęcano Polskie Centrum Komiksu czy Centrum Dialogu do nawiązy-
wania kontaktów z zagranicznymi profesjonalistami, aby mogli oni dzielić 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kooperacja miała w założeniu stwarzać 
możliwość generowania w Łodzi programów systemowo rozwijających kon-
kurencję w kulturze i wzmacniających przedsiębiorczość. Platformą wyno-
szącą z kolei te działania na poziom europejski miały stać się serie szkoleń, 
seminariów, obustronnych pobytów studyjnych i działania networkingowe. 
Łódź chciała stać się miastem aktywnym w sieciach. Proponowała zmapowa-
nie potrzeb kulturalnych Łodzian i przekazywanie tych informacji do sieci. 
Podążając szlakiem dziedzictwa poprzemysłowego, Łódź chciała być obecna 
w ośrodkach o podobnym wizerunku urbanistycznym oraz pokazywać się na 
międzynarodowych targach tematycznych. Dążyła do utrzymywania ścisłej 
współpracy z ośrodkami USA oraz Izraela. Postulowała współpracę z Rosją, 
z którą łączyły ją kiedyś kulturowe kontakty. Jako centrum polskiej awangardy 
Łódź zakładała, że w 2016 roku przedstawi swoje najlepsze produkty z tego 
obszaru poprzez wystawę o obliczach awangardy, inaugurację Centrum Mody 
Europy Środkowo-Wschodniej, a także strategie marketingowe Łodzi jako 
centrum światowego designu, centrum komiksu i gier, filmu oraz przemysłów 
kreatywnych.
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Poznań, jako miasto z tej „gorszej” Europy, proponował dołączenie się 
do obszaru zwanego sercem kultury europejskiej. Formularz aplikacyjny 
podkreślał w tym kontekście zagadnienie „powrotu” do domu i stanie się 
„domownikiem” Europy. Poznaniacy zapytywali, czy „stara” część Europy 
potrzebuje tej „nowej” i czy Europa jest ciekawa sama siebie. Takie pytanie 
chcieli postawić twórcy programu w licznych debatach i dyskusjach. Główną 
ideą w wymiarze europejskim miała być idea wymiany pomiędzy Poznaniem 
a resztą Polski oraz pomiędzy „starą” a „nową” Europą. Poznań poprzez ESK 
chciał również wejść w globalną sieć wymiany i współpracy.

Katowickie „Miasto ogrodów” to głos w dyskusji o kształcie Europy. „Tak 
jak katowicki ogród jest miastem, a nie ogrodem w mieście, tak Katowice są 
Europą, a nie tylko miastem w Europie. Dlatego głos o mieście to zawsze wypo-
wiedź w sprawie Europy” – pisali autorzy formularza aplikacyjnego, proponu-
jąc nową narrację dla Europy. Miała ona polegać też na docieraniu do Europy 
poprzez taki system edukacyjny, który będzie rozwijał w pierwszej kolejności 
kompetencje kulturowe Europejczyków. I tutaj proponowano kilka rozwiązań. 
Jednym z nich był Baroque Factory czyli program stypendialny dla młodych 
muzyków z Europy. Kolejnym było rozwijanie struktur Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wraz z Uniwersytetem Śląskim oraz partnerami zagranicznymi, a także 
program wymiany w ramach projektu „Kamienica Kultury”. W ramach procesu 
odkrywania kultury ludowej i treści kultury źródłowej, Katowice proponowa-
ły recycling pomysłów czyli stworzenie internetowej bazy danych pomysłów 
i umiejętności kulturowych, ginących w dobie globalizacji i umasowienia. Jed-
nym z ciekawszych rozwiązań była „Hiperksiążka dla malucha”, zawierająca 
wszystkie europejskie tropy i mity baśniowe, stanowiące skarbnicę wiedzy o baj-
kowym świecie Europejczyka. Dzieci pochodzące z różnych kręgów kulturo-
wych Europy miałyby szansę zapoznać się z wyobraźnią i fantazją baśniową in-
nych kultur literackich. Ostatnim pomysłem, będącym odpowiedzią na „wymiar 
europejski”, była koncepcja stworzenia europejskich ogrodów dzielnic, co miało 
polegać w praktyce na wydzieleniu terenów pod ogród francuski, angielski czy 
holenderski jako przykładów różnych koncepcji agrarnych i wypoczynkowych.

Kryterium: Miasto i obywatele

Idea „Miasto i obywatele” miała zmierzać we Wrocławiu do pokonania enig-
matyczności miasta przez instytucje inicjujące akcję – Wrocławski Akcjonariat 
Kultury i Dziecięcy Akcjonariat Kultury. W pierwszym wypadku chodziło 
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o wymianę myśli pomiędzy niezależnymi grupami i stowarzyszeniami na 
temat tego, jakim miastem ma być Wrocław dzisiaj. Dziecięcy Akcjonariat 
Kultury miał gromadzić spontaniczne pomysły dziecięce w tym samym zakre-
sie. Chodziło o wypracowanie konsensusu oraz kształtowanie postawy oby-
watelskiej. Poprzez akcję Obligacja Kulturalna do tworzenia programu ESK 
miały zostać włączone dzielnice. W radach osiedlowych planowano umieścić 
pracowników biura ESK, aby mogli mieć oni wpływ na synergię lokalnych 
planów z ogólnymi założeniami ESK Wrocław 2016. Kolejnym krokiem był 
ukłon w stronę wrocławskiego świata artystycznego. Chciano zaprosić do 
współpracy licznych ekspertów i reprezentantów instytucji kultury z Wrocła-
wia i Dolnego Śląska, świata nauki i edukacji, w myśl statystyk wskazujących, 
że wrocławscy studenci stanowią około 20% mieszkańców miasta. Do tego 
włączono kuratorów oświaty oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. 
Planowano nawiązać współpracę z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, zrzeszającą 
ludzi biznesu. Wszystkie te działania miały przyczynić się do znacznego wzro-
stu uczestnictwa w kulturze. Jednakże najważniejszym celem było kreowanie 
apetytu na kulturę, a w dłuższym efekcie wyrównanie dostępności do kultury 
i zwiększenie uczestnictwa w kulturze.

Idea obywatelskiego Lublina została wywiedziona z myśli sokratejskiej, 
przywołanej przez Zygmunta Baumana. Zajmowała ona ważne miejsce w for-
mularzu aplikacyjnym miasta. Baumann pisał: „żyć tak, jak żył Sokrates, zna-
czyło (...) dokonywać samookreślenia i samostanowienia oraz przystać na to, 
że życie musi być dziełem sztuki, za którego zalety i braki pełnią i wyłączna 
odpowiedzialność ponosi jego ‘auktor’ (aktor i autor połączeni w jedno – twór-
ca, a zarazem wykonawca projektu” (Bauman 1997). Tworzenie obywatel-
skiego Lublina stało się jednym z podstawowych zadań organizatorów ESK 
2016. Autorzy aplikacji uznali, że – podobnie jak greckie polis – miasto tworzą 
przede wszystkim obywatele, którzy na agorze podejmują wspólne decyzje, nie 
zaś enigmatyczna władza posiadająca monopol na wiedzę o organizowaniu 
się. Pojęcie auktora weszło na trwałe do słownika terminów definiujących 
nowoczesny Lublin. Co to oznaczało? Choćby to, że mieszkańcy już w fazie 
początkowej przyswoili sobie zadania, które biuro ESK 2016 wytyczyło miastu. 
Była nim właśnie myśl idąca od Sokratesa, że obywatelstwo to skomplikowany 
proces kształtowania świadomego siebie człowieka, który wie, że jego życie 
i życie jego otoczenia zależy przede wszystkim od niego (auktora). To bardzo 
wysublimowana koncepcja. Autorzy twierdzili dalej, że lokalna wspólnota 
lubelska powinna być złożona z takich świadomych swojego życia obywateli, 
dla których miasto nie jest przestrzenią obcą, ale oddaną ich władaniu agorą. 
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Stąd wybrano hasło „Miasto w dialogu”. Etos obywatelski stał się tym samym 
elementem całego procesu aplikacyjnego Lublin 2016. Od początku zakładano 
tu zaangażowanie obywateli w proces definiowana i zawłaszczania miasta. 
Obywatelski Lublin jest wpisany w mit sokratejski, a życie miasta rozumiane 
jest jak dzieło sztuki, które rozwija się w czasie. Lublin miał stać się dzie-
łem mieszkańców. Proces ten przebiega kilkoma etapami, są to: integracja, 
nieustanna aktywność, samoorganizowanie, samokształcenie, kreatywność, 
wolontariat i edukacja kulturalna. „Integracja” polegała w Lublinie na zaan-
gażowaniu wszystkich osób w takie rozumienie procesu budowania nowego 
miasta.

Tworzenie czynnego obywatela miało też polegać na „nieustannej aktyw-
ności”, czyli podbudzaniu do działania poprzez różnego typu akcje, mające na 
celu wyzwalanie twórczego potencjału miasta. Liderem tu było SPOKO, czyli 
alternatywna Rada miasta (Społeczny Komitet Organizacyjny SPOKO). Dys-
kusje publiczne, debaty, grupy zadaniowe, najaktywniejsi członkowie utwo-
rzyli potem zespół Kultura 2016. „Samoorganizowanie się” miasta nie miało 
charakteru jednorodnego ruchu, ale było dynamiczną akcją samodefiniowania 
się i samoorganizowana się ludzi. W ramach samoorganizacyjnych aktów 
pojawiły się kolejne grupy: Obywatele Studenci czy Obywatele Przedsiębiorcy. 
Nastąpiło Samokształcenie, czyli permanentna, nieformalna edukacja orga-
nizowana przez mieszkańców. „Kreatywność” obywatelskiej idei Lublin 2016 
miała polegać na „wytwarzaniu kultury” w zamian za masowe dostarczanie 
gotowych produktów. Pomysł „Kultura szeroka” polegał na inkorporowaniu 
do działalności obywatelskiej Lublina działań spoza mainstreamu: punku, 
street artu, kultury ludowej, folkowej, turystyki, ekologii, aż po sporty ekstre-
malne; wszystko to, co tworzy życie miasta: kultury fanowskie; wyjście kultu-
ry nieformalnej z cienia. „Kultura ta reprezentuje społeczny ‘kapitał ryzyka’, 
inwestujący w to, co czasem jeszcze nie ma nazwy, ale już generuje twórczą 
energię społeczną. Oparta jest na umiejętnościach i uczestnictwie będących 
w zasięgu każdego mieszkańca”.

Szczecin dzielił swoje projekty na te skierowane do szerokiej publiczności 
(100-dniowy festiwal latem) oraz te skierowane do wąskich, sprofilowanych 
grup docelowych. Program od początku miał charakter wybitnie obywatelski, 
bowiem został zainicjowany przez jedną osobę. Organizatorzy proponowali 
kilka projektów, które miały na względzie szerzenie wiedzy obywatelskiej. 
Projekt „Gościnność” miał polegać na tworzeniu powiązań pomiędzy miesz-
kańcami a przyjeżdżającymi do Szczecina artystami. Do jednego z zadań 
należało oprowadzanie przybyszów po ciekawostkach miejskich, dlatego 
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istotna w tym projekcie była znajomość języków obcych. Kolejny projekt 
z tego obszaru tematycznego, czyli „Spacerkiem po...”, polegał na inicjatywie 
powoływania lokalnych przewodników i tras, służących poznawaniu mniej 
znanych obszarów Szczecina i tworzących nową mapę miasta. Inne projekty 
wymieniane w formularzu aplikacyjnym to: „Labirynt Kultury”, „Laborato-
rium kultury”, „Inkubator kultury”, „Mikrowsparcie”. Ważnym, długofalowym 
przedsięwzięciem było tworzenie „Demokracji kulturalnej”, która miała po-
legać na partycypacyjnym tworzeniu planu rozwoju kulturalnego Szczecina. 
Pod pojęciem „Integralność” rozumiano wspólne przemyślane planowanie. 
Efektem wszystkim szczecińskich inicjatyw miała być trwała zmiana postaw 
mieszkańców na bardziej aktywne i zaangażowane. To było możliwe przede 
wszystkim dzięki projektom nastawionym na kreowanie więzi społecznych, 
ze szczególnym naciskiem na włączanie osób zagrożonych wykluczeniem 
lub marginalizacją. Temu miały służyć „Miejsca pierwszego kontaktu z kul-
turą”. Autorzy formularza aplikacyjnego uważali, że w momencie osiągnięcia 
pewnego etapu demokratyzacji trzeba będzie użyć bardziej zaawansowanych 
instrumentów, aby cały proces dokończyć.

Gdańsk promował idee obywatelskie nie tylko w obrębie murów swo-
jego miasta, ale w potencjalnym obszarze metropolitarnym, czemu miało 
służyć budowanie pierwszego w Polsce metropolitarnego wolontariatu. Naj-
ważniejszym założeniem Gdańska było uruchomienie wszystkich sił, moż-
liwości i środków do kompleksowej przemiany miasta na wielu poziomach 
działania, począwszy od zmian komunikacyjnych i  infrastrukturalnych, 
a skończywszy na zmianach mentalności mieszkańców. Przebudowie miała 
ulec Stocznia Gdańska. Poprzez regulację dróg wodnych i kanałów miasto 
miało zostać zwrócone ku morzu. Wolontariusze mieli za zadanie pracować 
na rzecz ożywienia dzielnic Gdańska. Poprzez zrównoważony rozwój i ra-
cjonalny plan rozwoju planowano, by Gdańsk w 2016 roku stał się miastem 
przyjaznym mieszkańcom i turystom. Do 2016 roku miały powstać węzły 
kulturalne (cultural hubs). Przestrzeń miejska miała podlegać procesom de-
mokratyzacji. Planowano akcje zacieśniania więzi sąsiedzkich, co miało się 
odbywać poprzez szereg akcji: „Moja dzielnica też stolica”, „Dni Sąsiadów”, 
„Parkowanie 2016” czy „Miejskie Znaki Czasu”. Inicjowano działania z zakre-
su turystyki kreatywnej, która miała polegać na prezentowaniu miejsc mało 
znanych. Również przestrzenie miejskie miały zostać uwolnione dla artystów: 
od wielkich blokowisk na Zaspie po tereny stoczniowe. Zamierzano pokazać 
miejsca „ukryte”. Planowano dokonać ewaluacji prac instytucji kultury oraz 
nadzoru nad polityką kulturalną miasta, przedefiniować miasto. Obywatele 
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mieli stać się kontrolerami władzy. Władza z kolei musiała nauczyć się współ-
pracy z obywatelem.

Katowice zainaugurowały starania o tytuł ESK 2016 w ten sposób, że 
mieszkańcom przekazano kilka tysięcy sadzonek słoneczników. W 2016 roku 
w całym mieście miały powstawać tzw. Prywatne Ogrody, tworzone na pry-
watnych podwórkach, w ogródkach działkowych, na skwerach, a także na 
balkonach i tarasach. Miasto miało tonąć w kwiatach. Realizacja tego zadania 
w 2016 roku byłaby dowodem na to, że mieszkańcy naprawdę zrozumieli 
intencje organizatorów. Trzeba też przypomnieć, że starania Katowic o ty-
tuł ESK zaczęły się od inicjatywy jednej osoby, która na Facebooku zapytała 
znajomych, czy to nie jest ważne zadanie dla miasta. To oczywiście dowodzi, 
jaką siłą dysponują portale społecznościowe oraz jak bardzo są one w stanie 
zmobilizować ludzi do działania. Miały zostać pobudzone dzielnice. Każdego 
roku jedna z nich miała przedstawić oryginalną narrację. Akcje typu „Wyjdź 
na Plac” miały inspirować mieszkańców do kształtowania nowego oblicza 
swojego otoczenia, a w przyszłości krajobrazu kulturowego. Istotnym elemen-
tem był pomysł wspólnego muzykowania, nawiązujący do tradycji muzycznej 
Górnego Śląska. „Muzyczny potlacz” miał się stać miejscem spotkań lokalnych 
muzyków i kompozytorów oraz wymiany różnych gatunków muzycznych. Na 
poziomie edukacyjnym Katowice przedstawiały dwa bardzo ciekawe pomysły: 
szkołę i sport. Jeśli chodzi o szkołę, miasto zainicjowało konkurs (wraz z Hisz-
panią) na zdobycie tytułu Szkolnej Stolic Kultury. Centrum Sztuki z kolei 
miało zwrócić uwagę Europy na upowszechnianie sportu nie jako dziedziny 
wyścigu i rywalizacji, ale jako dziedziny sztuki. Innymi elementami było ini-
cjowanie zupełnie nowych form współpracy między środowiskami na rzecz 
kultury Katowic. Ważną rolę miała odegrać „Kamienica Kultury” jako miejsce 
kontaktu pomiędzy ludźmi kultury i biznesu.

Łódź od początku zachęcała wszystkich do udziału w tworzeniu progra-
mu oraz do kształtowania polityki kulturalnej miasta. Wśród odbiorców byli 
też polscy i zagraniczni przedstawiciele biznesu, dizajnerzy, którzy zrobili 
logotyp itp. Badania nad rozwojem publiczności to jedne z najważniejszych, 
które Łódź zamierzała przeprowadzić w okresie poprzedzającym ESK. Orga-
nizatorzy zapraszali do uczestnictwa i współtworzenia programu oraz marki 
Łodzi wszystkie kompetentne osoby, w tym cudzoziemców. Każdy mógł się 
włączyć do uczestnictwa w rewolucyjnym procesie zmiany miasta.
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4. Innowacyjność projektu – najlepsze przykłady 

(Bożena Gierat-Bieroń)

Katowicka idea miasta-ogrodów w obszarze innowacyjności przyczyniała 
się do ulepszania komunikacji, zgodnie z przekonaniem, że jeśli miasto prze-
kształca się w ogród, to rozmowa jest czynnością prostszą. Katowice jako 
stolica aglomeracji śląskiej były przyzwyczajone do partnerskiego dyskursu, 
z natury rzeczy pozostawały w nieustannej współpracy z otaczającymi go gmi-
nami i powiatami. Zatem zaproponowana Europie katowicka „nowa narracja” 
to model dynamicznego współistnienia wielkiego zagłębia gospodarczego 
i miejskiego, którego kluczem jest wyważona dyskusja na temat odpowiedzial-
ności za sprawy, które nas dotyczą. Jak piszą autorzy formularza aplikacyjnego, 
„w mieście-ogrodzie nie ma podziału na cywilizację i naturę, ekologia nie jest 
pustym słowem, a miasto pustym miejscem”. Nowa narracja oznaczała też 
miasto jako przestrzeń i język dialogu Europejczyków o własnej tożsamości 
i przyszłości oraz otwarciu na otaczający nas świat przyrody.

Podkreślając, że starania o uzyskanie tytułu ESK w Szczecinie zaczęły się 
od organizacji pozarządowych, a nie od decydentów, autorzy aplikacji wska-
zywali na fakt, że każde miasto w Polsce może zdemokratyzować dziś swoje 
życie publiczne oraz że uczestnictwo ludzi w kształtowaniu miejskiej polityki 
kulturalnej stało się w Polsce zjawiskiem nieodwracalnym. Kultura zatem 
miała zostać wykorzystana w Szczecinie jako laboratorium dobrych praktyk 
i rozwiązań, które można było zastosować w innych dziedzinach życia pu-
blicznego. Wprowadzenie demokracji deliberatywnej i uczestniczącej było dla 
organizatorów dobrym początkiem dla szerzenia demokracji transgranicznej. 
Szczecin jako innowacyjne zadanie na skalę Polski proponował przebadanie 
budżetu swojego miasta pod kątem jego wpływu na równość szans i równość 
płci, oraz wprowadzenie korekt.

Poznań innowacyjny to wspomaganie działalności średnich i małych 
przedsiębiorstw w kulturze, impresariatów artystycznych i spółek. Zakłada-
no, że dobra koniunktura ekonomiczna miasta stymuluje jego rozwój kul-
turalny. Podkreślano wagę nowoczesnej technologii i wiedzy. Projekt miał 
zakorzenienie w budowaniu odpowiednio dużego i profesjonalnego zaplecza 
gospodarczego dla przyszłych, wzmożonych prac na rzecz kultury.

Wrocławski projekt „Przestrzenie dla piękna” był pomyślany jako ca-
łościowy proces pobudzania żywotności kulturalnej miasta i  regionu. 
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Elementem innowacyjnym było samo pojęcie „piękna”. Miało być ono dro-
gowskazem działania, to znaczy chodziło o szukanie projektów estetycznych 
w miejscach utraconych lub stworzenia ich tam, gdzie nie występują. Szereg 
dyskusji i debat uświadomił wrocławianom, że sztuka nie istnieje bez kultury, 
a kultura bez sztuki. Dodatkowo pokazały, jak bliski związek ze stanem spo-
łeczeństwa i demokracji mają kultura i sztuka. Ustalono, że kultura odgrywa 
zasadniczą rolę w ogólnym procesie socjalizacji i edukacji, dlatego ważnym 
zadaniem uczyniono edukację ekologiczną, w tym prawa zwierząt.

5. Krótko- i długofalowe skutki wdrożenia projektów ESK 2016. 
Prognozy 

(Bożena Gierat-Bieroń)

Krótkofalowe skutki ESK dla Gdańska przewidywano głównie w zakresie 
zmian społecznych oraz na rynku pracy. Liczono, że wzmocnione zostaną 
społeczności lokalne (mieszkańcy dzielnic) oraz – w związku z rozwojem 
przemysłów kreatywnych i ruchu turystycznego – wzrośnie liczba miejsc pra-
cy. Długoterminowe efekty ESK dla Gdańska stanowiły temat rozbudowany. 
Celem zasadniczym był rozwój mechanizmów partycypacji społecznej w za-
kresie polityki miejskiej, w szczególności polityki kulturalnej – poprzez ba-
dania, konsultacje, rozpoznawanie potrzeb, stwarzanie warunków do aktywi-
zacji społecznej. W powołaniu Wolontariatu metropolitarnego Gdańsk 2016 
widziano wiele korzyści na przyszłość. Liczono, że ESK uwrażliwi gdańsz-
czan i Polaków na różnorodność i wartości kultury kaszubskiej, a pomaga-
nie ludziom zostanie uznane za walor, dlatego łatwiej będzie w przyszłości 
praktykować na co dzień solidarność, opartą na współpracy i pomocy mię-
dzyludzkiej. Liczono na zwiększenie dostępności do kultury. Ustanowienie 
metropolii miało pozwolić na wykształcenie poczucia identyfikacji z dużym 
obszarem urbanistycznym oraz stworzenie bogatej oferty zagospodarowania 
czasu wolnego. W zakresie profesjonalizacji sektora kultury liczono na wy-
pracowanie dobrych praktyk w zarządzaniu, przy czym efekt synergii miał 
być osiągany dzięki praktykowaniu partnerstwa, rozbudowanemu systemowi 
informacji kulturalnej oraz racjonalnemu planowaniu wydarzeń kulturalnych 
metropolii.

Krótko- i długofalowe skutki wdrożenia projektów ESK 2016. Prognozy
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ESK miała przywrócić miastu morze poprzez rewitalizację szlaków wod-
nych, kanałów i terenów nadmorskich, co miało poskutkować ożywieniem 
ruchu turystycznego oraz podniesieniem standardu jego obsługi. Planowano 
nowe pozycjonowanie Gdańska na mapie turystycznej i kulturalnej Europy. 
Liczono na znaczącą zmianę w przeznaczeniu terenów postoczniowych: od 
terenów zdegradowanych, industrialnych do przestrzeni dla kultury, traktowa-
nych jako ważny komponent kulturowy dzielnicy Nowe Miasto. W aktywizacji 
tych terenów miały pomóc projekty Wikipolis i Alternativa, istniejące tam 
Europejskie Centrum Solidarności, IS WYSPA, pracownie artystyczne oraz 
akcje demokratyzujące przestrzeń publiczną.

Długotrwały efekt ESK Katowic to przede wszystkim: społeczność, kultu-
ra i miasto. Społeczeństwo/mieszkańcy Katowic mieli wyrobić sobie pozytyw-
ną opinię na temat swojego miasta, co pozwoliłoby im na mocniejszą z nim 
identyfikację oraz wykształcenie poczucia współodpowiedzialność za proces 
kształtowania miasta. Miasto w przyszłości mieli tworzyć ludzie związani 
z nim, w tym najmłodsze i najstarsze pokolenia, grupy sąsiedzkie oraz dawni 
wykluczeni. Umiejętność współpracy miała być przekazywana następnym 
pokoleniom katowiczan oraz mieszkańcom aglomeracji śląskiej. W zakresie 
kultury przewidywano wzrost kompetencji kulturalnych, a przede wszyst-
kim ukształtowanie Katowic jako młodego ośrodka kulturalnego, otwartego 
na przyjezdnych, w tym na operatorów i menedżerów kultury z całej Euro-
py. Przewidywano, że istotnym efektem ESK będzie odkrycie regionu przez 
mieszkańców i turystów wraz z zainteresowaniem historią i gwarą śląską. 
Katowice chciały się wypromować jako silny ośrodek artystyczny i kulturalny 
w Europie Środkowo-Wschodniej. W obszarze zmian miejskich przewidywa-
no stworzenie tętniących życiem obszarów przestrzeni publicznej. Katowice 
miały stać się miastem przyjaznym dla ludzi z dysfunkcjami poznawczymi 
i niepełnosprawnymi ruchowo. Ostatecznie Katowice miały przeobrazić się 
w konkurencyjną metropolię wdrażającą nowoczesne technologie czystej 
energii i rozwiązań urbanistyczno-transportowych.

Lublin pytał wprost: „Co po 2016?”, „Co zostanie?”, „Co się wypracuje?”. 
I odpowiadał, że chodzi o zatrzymanie procesu wiecznych nieciągłości. Zatem 
najważniejszym efektem ESK w Lublinie miało być rozbudzenie przekonania, 
że ciągłość kulturowa jest wartością. Lublin miał zacząć mówić o konieczności 
ciągłości procesów miastotwórczych i przemian dziejowych, stąd podkreśla-
nie takich wydarzeń historycznych jak Unia Lubelska. Lublin miał się stać 
miastem nowoczesnej Pracowni „Wobec Wschodu” – centrum kompetencji 
wschodnich, zaangażowania w Partnerstwo Wschodnie i sztukę jako twórczą 
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formę integracji mieszkańców europejskiego archipelagu różnych kultur. 
Trwałość dla Lublina oznaczała stworzenie nowoczesnego warsztatu dla pra-
cy kulturalnej, umocowanego w gwarancjach finansowych, podbudowanego 
partnerstwem europejskim oraz doświadczeniem realizacji wielkiego przed-
sięwzięcia artystycznego i społecznego. Tworzono czy projektowano więc 
pierwsze tego typu instytucje, jak Pracownię „Kultura wiedzy”, Europejskie 
Centrum Studiów Kulturowych czy Obserwatorium Kultury, dostarczające 
nowoczesne know-how dla dobrze wykształconej kadry liderów i menedżerów 
kultury. Lublin miał być miastem, w którym się dobrze żyje, zaprojektowa-
nym na „ludzką skalę”, dającym mieszkańcom poczucie przynależności do 
wspólnoty obywateli. Miał być również „miastem widzącym”, czyli miejscem, 
gdzie ludzie pamiętają przeszłość, ale też bez kompleksów odnajdują się we 
współczesności.

Miasto Łódź przewidywało przede wszystkim, że zmieni się jego imagé: 
z miasta poprzemysłowego na miasto przemysłów kreatywnych, ze szcze-
gólnym naciskiem na design, modę, komiks i film. Jako drugi rezultat ESK 
przewidywano Łódź jako miasto dynamiczne, posiadające zaangażowanych 
w kulturę obywateli oraz bogatą, interdyscyplinarną ofertę kulturalną wyso-
kiej jakości. Bardzo ważnym rezultatem świętowania ESK miała być ewolu-
cja w sposobie myślenia polityków i decydentów o kulturze, idąca w parze 
w realizacją nowoczesnych założeń polityki kulturalnej oraz wzrostem środ-
ków wydatkowanych na kulturę. Aby zapobiec dramatycznemu procesowi 
depopulacji, miasto miało stwarzać nowe miejsca pracy, które będą pochodną 
rozbudowy i budowy instytucji kulturalnych, a także całościowej rewitalizacji 
miasta. Łódź postawiła też w dużym stopniu na temat managementu. Prze-
widywano przeniesienie najlepszych praktyk z obszaru przedsiębiorczości 
do kultury – w zakresie zarządzania, planowania budżetu i ewaluacji. Miasto 
zamierzało stworzyć markę łódzkich menedżerów kultury, znanych z tego, że 
potrafili przygotować festiwal rangi europejskiej, przyciągnąć międzynarodo-
wą publiczność, wykształcić kompetentną publiczność krajową oraz ściągnąć 
do Łodzi artystów z najwyższej półki.

Poznańska „burza” miała poprowadzić poznaniaków na nową ścieżkę 
rozwoju, opartą na innowacji, kreatywności i wiedzy. Miały zostać powołane 
do życia takie instytucje/laboratoria, których zadania i funkcja wykraczały 
poza doraźny cel, jakim była ESK 2016 i które miały służyć miastu na wiele 
lat, zmieniając zasadniczo jego oblicze Należały do nich: think tank „Konwer-
satorium”, Wielkopolska Izba Przemysłu Kreatywnego, system Mikrograntów, 
Szkolni koordynatorzy kulturalni oraz Inkub/Art, czyli typowy inkubator 
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przedsiębiorczości, współpracujący z Izbą i wspierający ją. Poza tym Poznań 
planował zmianę w wymiarze urbanistycznym. „Konwersatorium” funkcjo-
nujące w formie warsztatów tematycznych miało na celu wypracowanie roz-
wiązań dla miejskiej polityki kulturalnej, z naciskiem na przedsiębiorczość 
i budowanie poznańskiego kapitału społecznego. Wielkopolska Izba Przemy-
słu Kreatywnego miała skupiać ważniejszych przedsiębiorców regionalnych, 
działających na styku przemysłów i kultury w celu wypracowania dobrych 
praktyk, które mogłyby stanowić modelowy przykład dla innych środowisk 
i miast. Inkub/Art miał w założeniu ułatwiać start młodym przedsiębiorcom, 
funkcjonującym w obszarze kultury oraz stanowić swoistą szkołę biznesu, 
wykorzystującą wiedzę ekonomiczną dla kultury. Nowe oblicze Poznania do-
tyczyć miało efektywnego zagospodarowania terenów zielonych, stanowiących 
27 procent powierzchni miejskiej, rewitalizacji starego miasta (również blo-
kowisk), a także transportu miejskiego i infrastruktury drogowej.

Jako długoterminowe skutki oddziaływania ESK 2016 Szczecin widział 
przede wszystkim upodmiotowienie mieszkańców, radykalną poprawę do-
stępu do kultury, wzrost znaczenia przedsiębiorstw kulturalnych i przedsię-
biorstw kreatywnych. Jednym z najważniejszych celów Szczecina była za-
chęcenie mieszkańców do udziału w tworzeniu polityki kulturalnej miasta, 
wytyczania planów na przyszłość, ich czynny udział w tworzeniu programu 
ESK, tworzeniu celów i założeń strategicznych Szczecina w dziedzinie kultury. 
Po raz pierwszy w Polsce miała zostać przetestowana demokracja delibera-
cyjna i partycypacyjna procedura tworzenia miejskiej polityki kulturalnej. 
Od 2011 roku miał ruszyć program gender budgeting, zakładający równość 
płci w planowaniu strategicznym i finansowym miasta. Szczecin liczył, że 
ten sposób projektowania budżetu stanie się modelowym dla wielu polskich 
miast. W obszarze dostępu do kultury zakładano ożywienie dzielnic, wzmoc-
nienie przedsiębiorstw kreatywnych na lokalną skalę, które przyczynią się do 
dynamizacji całego regionu przygranicznego. Zakładano, że drobna przedsię-
biorczość w dziedzinie kultury wpłynie na wzrost kompetencji, umiejętności 
zarządzania i wzmocni rolę Szczecina we Wspólnej Przestrzeni Kulturowej. 
Dostęp do kultury będzie zapewniony przez niwelowanie barier architek-
tonicznych oraz tworzenie nowoczesnej dostępności w nowo powstających 
ośrodkach kultury. Organizatorzy planowali stworzyć wokół Szczecina klaster 
kultury, gromadzący firmy z różnych branż. Bardzo ważnym projektem było 
ogłoszenie tzw. Karty Szczecińskiej – międzynarodowego dokumentu, który 
proponował uregulowanie i ujednolicenie zasad postępowania z dziedzictwem 
kultury materialnej w miastach, gdzie nastąpiła wymiana ludności.
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Wrocław prognozował skutki ESK w kontekście miasta oraz województwa 
dolnośląskiego. Generalnie zakładano podniesienie poziomu wskaźnika zaufa-
nia społecznego oraz jakości życia mieszkańców. Jeśli chodzi o sam Wrocław, 
zakładano kontynuację obranej linii zespajania mieszkańców z jego trudną 
historią i integrację z pękniętą tożsamością. Chodziło głównie o zachowanie 
ciągłości kultury Kresów Wschodnich oraz wpływów niemieckich. Starano 
się utrzymać wielokulturowy charakter stolicy Dolnego Śląska. Strategie wie-
loletniej efektywności ESK wpisywały się w opracowane wcześniej strategie 
kulturalnego rozwoju Wrocławia i województwa. Postulowano miłość do 
miasta, zgodnie z zabawnym akronimem ukutym z nazwy miasta: „[vrots-
-love]”. Na obszarze Dolnego Śląska miała zostać przeprowadzona komplek-
sowa rewaloryzacja i adaptacja zabytków, a także prace na rzecz współpracy 
pomiędzy organizacjami i instytucjami kulturalnymi a mieszkańcami. Jako 
bodziec pobudzający wewnętrzną integrację Wrocław dostrzegał organizację 
wielkich imprez (np. Euro 2012). Dlatego wyrażał chęć ubiegania się o presti-
żowe konkursy, które w swoją logistykę wpisują międzynarodową promocję 
i kształtowanie marki.

6. Portrety miast hiszpańskich na podstawie aplikacji 
konkursowych ESK 2016

(Joanna Orzechowska-Wacławska)

Burgos: R-evolución („R-ewolucja”)

Burgos do starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 ruszyło pod ha-
słem „R-ewolucji” (hiszp. R-evolución). Podkreślając historyczne znaczenie 
miasta dla rozwoju kultury i języka kastylijskiego, Burgos przedstawiano jako 
miasto nieustannie się zmieniające, które po raz kolejny znalazło się w obliczu 
koniecznej transformacji. Wyzwania, jakie niesie współczesna globalna go-
spodarka, negatywnie odbiły się na sytuacji społeczno-gospodarczej Burgos, 
które w dużym stopniu zależne było od przemysłu motoryzacyjnego. Poszu-
kiwania nowych, tańszych miejsc i metod produkcji, przy braku ekonomii 
skali i równoczesnym braku siły i powiązań międzynarodowych, którymi 
dysponują wielkie metropolie, skazały ośrodki takie jak Burgos na postępującą 
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marginalizację. Sposobem na zatrzymanie tego procesu była całkowita prze-
miana miasta, które – jak podkreślano w aplikacji – zamiast koncentrować się 
na przyciąganiu firm i przemysłów, miało zacząć przyciągać kapitał kreatywny. 
Kultura, zgodnie z przedstawianym w aplikacji założeniem, miała stać się 
zasobem pozwalającym na rewitalizację miasta i jego głęboką przemianę spo-
łeczną. Swoje starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Burgos opierało na 
potrzebie przezwyciężenia słabości dotychczasowej miejskiej narracji, zdomi-
nowanej przez kulturowy introwertyzm i swoiste zapatrzenie się w przeszłość 
miasta, i to nie tylko tę odległą, będącą źródłem dumy, lecz także tę mniej 
chlubną, odwołującą się do historii XX wieku, w której Burgos uznawano za 
stolicę Franco z okresu hiszpańskiej wojny domowej.

Konkursowe hasło „R-ewolucji” odwoływało się zarówno do (1) ewolucji 
miasta, które na przestrzeni wieków zmieniało swoje oblicze i profil gospo-
darczo-społeczny, by teraz znowu znaleźć się u progu kolejnej przemiany 
(najpierw ośrodek kultury, później ośrodek handlu, od lat sześćdziesiątych 
XX wieku ośrodek przemysłu), jak i (2) ewolucji człowieka, nawiązując do 
historycznych znalezisk najstarszych szczątków człowieka odkrytych w re-
gionie Burgos. Ponieważ istota ewolucji zawiera element ciągłości i zmiany, 
zdaniem pomysłodawców idealnie oddawała ona myśl przewodnią miejskiej 
transformacji: historyczne dziedzictwo Burgos miało stać się „zasobem kre-
atywnym” w przyszłości. Proponowany w aplikacji program opierał się na 
trzech fazach: (1) Odkrycie (Re-descubrir), zaplanowany na okres 2011–2015, 
(2) Przemiana (Re-inventar), przewidziana na 2016 rok, i (3) Reedycja (Re-
-editar), która miała się dokonywać od 2017 roku. W ramach każdej z nich 
zaplanowano zorganizowanie szeregu wydarzeń kulturalnych, które opierały 
się na jednym z czterech głównych tematów: (1) Autentyzm miasta (współ-
dzielenie przestrzeni publicznych i wartości ludzkich), (2) Miasto elokwent-
ne, (3) Problem piękna, (4) Podróże w poszukiwaniu prawdy. Na etapie oceny 
aplikacji zwracano uwagę na fakt, że część z prezentowanych programów 
była już w Burgos wdrażana (np. „Białe noce” w ramach tematu 1. i „Opo-
wieści Burgos” w ramach tematu 2.)1, co dowodzi, że na etapie aplikowa-
nia program kulturowej przemiany miasta był projektem już się toczącym, 
a uzyskanie tytułu ESK miało stanowić dodatkowy impuls, a nie główny  
motor zmian.

1 Selection of the European Capital of Culture for 2016 in Spain, Final Selection 
report, Madryt 2011; https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-
-europe/files/files/ecoc–2016-panel-spain_en.pdf [dostęp: styczeń 2017] .
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„Europejskość” Burgos w aplikacji odnoszono przede wszystkim do kul-
turowej różnorodności miasta, raz jeszcze podkreślając jego dawne znaczenie 
jako „europejskiego rozdroża, faktorii i ośrodka wielokulturowego” (Burgos 
2016: 97). W ten sposób akcentowano jego dawne silne związki z Europą: 
„od historycznej przeszłości i  starożytnych powiązań, przez dynastyczne 
i królewskie małżeństwa, po silne powiązania handlowe na całej kuli ziem-
skiej” (tamże). W obliczu przeszłej – wielokrotnie podkreślanej – świetności 
ośrodka, jego współczesna pozycja w Europie, pomimo formalnych powiązań 
handlowych i akademickich – wydaje się wyraźnie mniej znacząca. Można 
odnieść wrażenie, że dzisiejsza europejskość miasta miała bardziej charakter 
tożsamości projektu (była jednym z celów stawianych w aplikacji), nie zaś 
współczesną charakterystyką miasta.

Kordoba: El futuro tiene raíces. Celebrando la diversidad  
(„Przyszłość ma korzenie. Świętując różnorodność”)

Wokół idei przeszłości, dziedzictwa i różnorodności swoją kandydaturę zor-
ganizowała również Kordoba. Jej hasłem przewodnim było: „Przyszłość ma 
korzenie. Świętując różnorodność” (El futuro tiene raíces. Celebrando la diver-
sidad), bardzo dobrze oddające szczególną symbolikę miasta. Kordoba przez 
wielki stanowiła miejsce spotkania kultur i cywilizacji, posiada wielowiekową 
tradycję pokojowego współistnienia i dialogu. To właśnie ten aspekt tolerancji, 
wielokulturowości i wzajemnego poszanowania odmienności stanowił oś, 
wokół której stworzono program kulturowy miasta. Jego trzon stanowiły trzy 
główne linie tematyczne: (1) Paradygmat Kordoby (Paradigma de Córdoba), 
(2) Europowiązania: świętując różnorodność (Euroconectores: celebrando la 
diversidad), (3) Miasto i dni (La ciudad y los días), w których zawierało się 
siedem głównych motywów: Nuevos legados i Atlas de Córdoba (w ramach te-
matu 1.) Palabras iluminadas, Creadores indisciplinados i Autopista Continental 
(w ramach tematu 2.) oraz Revolucionar lo cotidiano i Ríos de gente (w ramach 
tematu 3.) Konkretne programy artystyczno-kulturalne wpisane w te motywy 
i tematy, miały stanowić emanację czterech naczelnych idei, na których oparto 
kandydaturę kordobańską. Były nimi: (1) idea międzykulturowości (intercul-
turalidad) miasta – ESK pomyślane było jako święto różnorodności, spotkania 
kultur i dialogu, (2) partycypacji (participación) – Kordoba promowała model 
partycypacyjnego i inkluzyjnego uczestnictwa mieszkańców opierający się 
zarówno na wykorzystaniu przestrzeni publicznych (doświadczenia miejsca), 
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jak i nowych (w domyśle wirtualnych) formach łączności i bliskości, szeroko 
rozumianej (3) innowacji (innovación) – dążąc do przełamania stereotypowe-
go sposobu postrzegania Południa jako tradycjonalistycznych i opornych na 
zmiany peryferiów Europy, i (4) zrównoważenia (sostenibilidad) – dotyczyło to 
zarówno zrównoważonego wykorzystania zasobów, poszukiwania równowagi 
pomiędzy refleksją i działaniem, jak i wdrażania zrównoważonych polityk 
kulturalnych pozwalających na zachowanie równowagi pomiędzy centrum 
a peryferiami.

Ważnym aspektem programu, wyrażonym zarówno w działaniach kul-
turalnych, jak i w samym haśle promującym kandydaturę Kordoby do tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016, było przekucie historycznego dziedzictwa 
miasta w zasób strategiczny, mający służyć jego rozwojowi w przyszłości. Cho-
dziło w szczególności o dwie zasadnicze kwestie: po pierwsze, o pokazanie 
strategicznej roli, jaką Kordoba jako miasto mogące poszczycić się wielowie-
kową tradycją pokojowego współistnienia kultur może spełnić w Europie, 
a po drugie, przełamanie negatywnego stereotypu Południa jako zacofanego, 
nakierowanego na konserwację dawnego porządku i wartości (stąd odwołanie 
do szeroko rozumianej innowacyjności). Dla podkreślenia tej pragmatycznej 
roli Kordoby, w finałowej aplikacji konkursowej promowano ją jako „kandy-
daturę z Południa”, a cały program kulturalny opatrzono tytułem: „konstelacji 
Południa” (Constelación Sur).

Tę szczególną „południowość” Kordoby rozumieć należy dwojako. Z jed-
nej strony, stanowi ona element konstytutywny jej tożsamości. W aplikacji 
konkursowej Kordobę nazywano „miastem prototypicznym” dla Europy Po-
łudniowej, które ucieleśnia pozytywne cechy Południa, takie jak nastawienie 
na jakość życia, radość i kreatywność. Z drugiej strony, jest ona także celem 
jej kandydatury. Kordoba dzięki ESK miała (wreszcie) w pełni wykorzystać 
swoje geostrategiczne położenie, by stać się miejscem dialogu i areną wy-
miany doświadczeń na Południu, a także swoistym pomostem pomiędzy 
południem Europy a tym dalszym, które tworzą państwa Bliskiego Wschodu 
i Maghrebu.

W procesie ubiegania się Kordoby o miano ESK niezwykle znaczące było 
ogromne zaangażowanie obywateli. W aplikacji przedstawianej w drugim 
etapie konkursu zwracano uwagę na fakt, że w jej przygotowaniu w sposób 
pośredni lub bezpośredni brało udział przeszło 187 różnych podmiotów kul-
turalnych, a same starania o ESK 2016 wpisane zostały w długoterminową 
strategię rozwoju miasta, którą przygotowywano już od 2002 roku. Co warte 
odnotowania, ten integrujący wymiar kordobańskiej kandydatury dotyczył nie 
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tylko realnej sfery działania obywatelskiego na rzecz uzyskania tytułu ESK, 
lecz także znajdował swój wyraz w warstwie ideowej: inkluzywność stanowi 
przecież warunek dialogu, wzajemnego uznania i poszanowania odmienno-
ści, a one z kolei są kwintesencją ducha Kordoby, sednem jej historycznej 
spuścizny. Ta idea dialogu na rzecz pokojowego współistnienia wyrażona 
została w promowanym w toku konkursu tzw. Paradygmacie kordobańskim 
(Paradigma de Córdoba). Zgodnie z nim, Kordobę przedstawia się jako eu-
ropejskie miasto referencyjne, przykład harmonijnej koegzystencji różnych 
cywilizacji. Równocześnie też paradygmat ten wyraża szczególny stosunek do 
tożsamości i kultury europejskiej i sposobu wyobrażenia współczesnej Europy. 
„Paradygmat kordobański – jak mówi Ramin Jahanbeglo – może pomóc eu-
ropejskiemu dziedzictwu kulturowemu i pluralizmowi politycznemu pozbyć 
się kaftana fanatyzmu i monizmu, skupiając się na świętowaniu różnorodności 
i dialogu... O wiele bardziej realistycznie jest myśleć o cywilizacji europejskiej 
w liczbie mnogiej niż w pojedynczej. Istnieje wiele kultur europejskich, ale 
tylko jedna Europa”2. To zakotwiczenie Kordoby w wielokulturowej Europie 
świetnie wpisuje się w promowany w ramach starań o tytuł ESK europejski 
wymiar miasta. Kordoba z uwagi na swoje doświadczenie historyczne stanowi 
więc swoiste laboratorium, w którym realizuje się naczelna idea Zjednoczonej 
Europy: „jedność w różnorodności”, a równocześnie, w obliczu problemów, 
z którymi boryka się Europa, urasta do rangi miasta-symbolu dialogu mię-
dzycywilizacyjnego i pokojowego współistnienia.

Las Palmas De Gran Canaria: Una luz en el océano  
(„Światło na oceanie”)

Do idei wielokulturowości odwoływało się także Las Palmas De Gran Cana-
ria, które wokół niej zbudowało swoją kandydaturę do tytułu ESK 2016. Pod 
szyldem: „Miasto – wyspa kolorów” (Ciudad – Isla del Color) Las Palmas 
prezentowało się jako kulturowe epicentrum, a zarazem reprezentant całej 
wyspy Gran Canaria, swoistej spirali kultur i różnorodności, miejsca wielo-
barwnego, łączącego rozmaite krajobrazy i kolory, a także języki i narodowo-
ści. Wyrazem tego był lansowany w aplikacji koncept: ¡Cooltura! (połączenie 
angielskiego słowa cool (pol. fajny) z hiszpańskim cultura (pol. kultura), który 
jak podkreślano, oddaje to, co charakterystyczne dla społeczności Las Palmas, 

2 Cyt. za: Propuesta de candidatura Córdoba 2016, Kordoba, kwiecień 2011, s. 17.
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tj. nowoczesność, ekstrawertyczność, otwartość, wieloetniczność, zabawę, ale 
także umiłowanie pokoju i solidarności3.

Naczelnym hasłem konkursowym wyrażającym pomysł Las Palmas na 
ESK 2016, tj. Europejską Stolicę Kultur (w liczbie mnogiej!)4, w którym zawie-
rała się koncepcja wielokulturowości, a także wizja miejsca, jakie Las Palmas 
zajmuje w Europie, było „Światło na oceanie” (Una luz en el océano). Można 
je interpretować przynajmniej na trzy sposoby. Na poziomie najbardziej do-
słownym, hasło to odnosiło się do geopolitycznego położenia Gran Canaria – 
leżąca na oceanie Atlantyckim, będąca jednym z najdalej wysuniętych na 
południowy-zachód punktów Europy, wyspa ta przez wieki pełniła funkcję 
miejsca strategicznego – swoistych wrót do Europy, gdzie zbiegały się drogi 
wiodące w trzy różne strony: do Europy, Afryki i Ameryki Południowej. Las 
Palmas de Gran Canaria, założone w 1478 roku, od samego początku było 
miejscem przepływów: tędy przebiegały atlantyckie szlaki handlowe i tędy też 
przechodziły międzykontynentalne szlaki migracyjne. W efekcie, ukształto-
wane przez wielowiekową tradycję migracji i napływów, współczesne spo-
łeczeństwo kanaryjskie stało się swoistym tyglem kulturowym. Promowana 
w konkursie wizja jego centrum, Las Palmas jako „światła na oceanie”, na 
poziomie symbolicznym odnosiła się właśnie do tej różnorodności kulturo-
wej – Las Palmas jawi się jako światło, swoista latarnia na „oceanie kultur”. 
Tym samym stanowi też ucieleśnienie idei „jedności w wielokulturowości”, jest 
syntezą różnorodności, pokazując, że – w świecie tak zróżnicowanym – moż-
liwe jest zbudowanie kreatywnego, otwartego i wielokulturowego, a zarazem 
żyjącego w harmonii społeczeństwa europejskiego. Na poziomie ideologicz-
nym ta metafora latarni przenosi dyskurs o Europie z centrum na jej rubieże. 
W aplikacji konkursowej Las Palmas wielokrotnie podkreślało swój charakter 
peryferyjny, prezentując się nie tylko jako przedstawiciel Gran Canaria i ca-
łego archipelagu Wysp Kanaryjskich, lecz w ogóle wszystkich peryferyjnych 
regionów Europy. Kandydatura Las Palmas, jak pisano: „czyni widocznymi 
te terytoria, które oddalone są od serca Unii Europejskiej, w których dokonał 
się prawdziwy synkretyzm kulturowy, gdzie stara kultura europejska była 
w stanie utworzyć nowe społeczności, które wypełniają kolorami wszystko 
to, co wspólne. W obecnym świecie fizyczna odległość miasta przestaje być 
problemem, a staje się szansą, by pokazać, że nasze doświadczenia mogą  

3 Las Palmas De Gran Canaria 2016. Ciudad Candidata a Capital Europea de la 
Cultura, 2010, s. 29.

4 Tamże, s. 19.
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być przydatne dla osiągnięcia większej spójności europejskiej. Las Palmas 
2016 jest okazją, aby przybliżyć Europie jej terytoria najbardziej oddalone, 
by nie patrzyła jedynie do wewnątrz, do swojego salonu, by nie kuliła się 
przed światem zewnętrznym”5. Europejskość Las Palmas, definiowana przez 
jej wielokulturowość, przedstawiana była wręcz misyjnie, czego ilustracją jest 
podsumowujące aplikację motto: „To nasza szansa i nasz czas, by być użytecz-
nym”6, a co dobrze oddaje powtarzający się w aplikacji i spotach reklamowych 
Las Palmas 2016 wątek podróżnika, przybywającego na wyspę Gran Canaria 
w poszukiwaniu nowych możliwości i nowego światła.

Segowia: Segovia, ciudad laboratorio de cultura  
(„Segowia, miasto laboratorium kultury”)

Na tle aplikacji konkursowych prezentowanych w finałowej fazie konkur-
su na ESK 2016 tym, co wyróżniało Segowię, była jej zwyczajność. Segowię 
przedstawiano jako miasto typowe dla europejskiego interioru: stosunkowo 
małe, o relatywnie niewielkim znaczeniu politycznym. Ta zwyczajność Sego-
wii stanowiła też jej największą zaletę, czyniąc z niej bardzo mocnego kan-
dydata. Wynikało to z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, 
że jak podkreślano w aplikacji: „Europa, aby przetrwać potrzebuje, by małe 
miasta w nią wierzyły, by czuły się siłą napędową Europy, by były kreatywne 
i silne, by budować Europę w każdym jej szczególe (...). Małe miasta są nie 
do zastąpienia w europejskiej tkance społecznej”7. Po drugie zaś, dlatego że 
w małych miastach zbudowanie programu rozwoju miasta wokół kultury jest 
często bardziej realne i możliwe do wykonania niż w wielkich metropoliach. 
Wynika to zarówno ze skali działań, jak i motywacji i siły zaangażowania 
obywatelskiego dla kreowania własnych wspólnych przestrzeni.

Aplikacja Segowii zawierała bardzo klarowną analizę słabych i silnych 
stron miasta. Wśród słabych, w których przezwyciężeniu miało pomóc zdo-
bycie tytułu ESK, wymieniano m.in.: poczucie wyobcowania i brak odpo-
wiednich narzędzi do podkreślenia swojej obecności w Europie; wyludnianie 
się centrum miasta, które zamiast tworzyć atrakcyjną przestrzeń życiową dla 

5 Tamże.
6 Tamże, s. 9.
7 Segovia 2016. Ciudad laboratorium de cultura, Dossier de la candidatura para la 

Capital Europea de la Cultura, Fase de selección final, s. 11.
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mieszkańców powoli zamienia się w skansen, jak i brak środowiska sprzyja-
jącego innowacjom, co powoduje odpływ jednostek kreatywnych. Za silną 
stronę Segowii uznano jej centralne położenie geograficzne (komunikacyjna 
bliskość Madrytu, ale z dala od zgiełku miasta dużej aglomeracji, harmonia 
krajobrazu), i przede wszystkim szerokie poparcie obywateli i włodarzy miasta 
dla idei rozwoju miasta przez kulturę.

Cele kandydatury Segowii jako przyszłej Europejskiej Stolicy Kultury 
sprowadzały się do dwóch zasadniczych kwestii. Pierwszą było stworzenie 
sieci małych europejskich miast interioru, o podobnych charakterystykach, 
by wspólnie wypracować sposoby mądrego (pomysłowego) zarządzania dzie-
dzictwem oraz rozwijać i wzmacniać związki z Europą, drugą – generowanie 
innowacji społecznych. „Miasta – jak podkreślano w aplikacji – są tworzone 
przez ludzi, więc tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest idealną okazją dla 
dowartościowania mieszkańców i zbudowania zbiorowego poparcia wokół 
wspólnej idei, która pozwoliłaby nam odzyskać dumę z naszej tradycji i wy-
korzystać twórczy potencjał mieszkańców by generować rozwój i wzmocnić 
naszą tożsamość w Europie”8. Zgodnie z tymi celami, głównym pomysłem 
Segowii było przedstawienie siebie jako „laboratorium kultury dla innowa-
cji społecznej w Europie”, co mieściło się w haśle promującym kandydaturę: 
„Segowia, miasto laboratorium kultury” (Segovia, ciudad laboratorio de cultu-
ra). Zorganizowany wokół tej idei, nastawiony na realizację dwóch głównych 
celów, jakie stawiała sobie Segowia, program kulturalny miasta opierał się na 
trzech zasadniczych tematach: nowej centralności (Una nueva centralidad), 
laboratorium dziedzictwa (Laboratorio de Patrimonio) oraz innowacji społecz-
nej (Innovación social), w ramach których przewidziano organizację czterech 
głównych programów: Konexionex, Paisajes, Bravo! i Convergentes.

W aplikacji Segowii Europa pojawiała się przede wszystkim w obsza-
rze celów. Rozwój sieci powiązań między małymi miastami miał im pomóc 
w podkreśleniu ich obecności w przestrzeni miast europejskich i umocnić 
ich pozycję w Europie.

Saragossa: Europa, Utopía/ Europe, Utopia („Europa, Utopia”)

Zupełnie inaczej swoją europejskość przedstawiała Saragossa, której kandy-
daturę do tytułu ESK dyrektor całego przedsięwzięcia, César Falo, opisywał 

8 Tamże.
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jako „bardzo europejską”, ponieważ – jak twierdził – „Saragossa bardziej myśli 
o Europie niż o sobie samej”9. Myślą przewodnią kandydatury Saragossy było 
pobudzenie dyskusji na temat europejskości i refleksji nad istotą jej wymiaru 
kulturowego. Chodziło o odwołanie się do sfery emocji – zgodnie z ideą pro-
mowaną przez kandydaturę Saragossy, że „wciąż istnieje w Europie przestrzeń 
na Utopię”. To przesłanie wyrażało się w krótkim haśle promującym Saragossę 
jako ESK 2016: Europa, Utopía/Europe, Utopia (pol. „Europa, Utopia”). Ele-
mentem charakterystycznym aplikacji Saragossy było promowanie bardzo 
szerokiego, inkluzyjnego i oddolnego spojrzenie na kulturę. Miasto postrze-
gano w niej jako wspólną otwartą przestrzeń, umożliwiającą partycypację 
wszystkich jego mieszkańców, dającą pole do twórczej działalności. Stąd hasło 
„kultury wszystkich dla wszystkich”, pojawiające się w spocie reklamującym 
Saragossę 2016 i wielość odniesień do kultury różnorako pojmowanej (kul-
tura partycypacji, kultura rozumiana jako rozwój, kultura jako jakość życia).

Zaproponowany przez Saragossę program kulturalny oparty był na pięciu 
głównych tematach: Pamięć i Świętowanie (Memoria y Celebración), Miasto 
i Kultura miejska (Ciudad y Cultura Urbana), Zróżnicowana Europa (La Euro-
pa Diversa), Droga do Utopii (La Ruta de la Utopía), oraz Związki z Ameryką 
Łacińską (El Vínculo con Latinoamérica). Osiami przewodnimi programu 
były: (1) Saragossa, wszystkie miasta w jednym, (2) Kultury lokalne versus 
kultura europejska, (3) Europejski wymiar kultury. Bardzo charakterystycz-
nym elementem tej kandydatury było nieustanne odwoływanie się do Europy. 
Saragossa – co wyraźnie przebija w jej aplikacji – dążyła do tego, by stać się 
centrum dyskusji o europejskości i kulturze europejskiej.

San Sebastián (bask. Donostia): Cultura para la convivencia  
(„Kultura na rzecz współistnienia”)

Wymiar europejski był też mocno podkreślany przez San Sebastián (bask. 
Donostia) – miasto, które ostatecznie uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kul-
tury 2016. Hasłem promującym jego kandydaturę było: „Kultura na rzecz 
współistnienia” (Cultura para la convivencia). Wypływało ono ze specyficzne-
go kontekstu baskijskiego (problem przemocy i upolitycznienie tożsamości) 

9 Zob. Seis ciudades y un destino, convertirse en Capital Europea de la Cultura 2016, 
Publico, dostęp online: http://www.publico.es/actualidad/seis-ciudades-y-destino-co-
nvertirse.html [dostęp: styczeń 2017].
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i nawoływało do dialogu i wzajemnego poszanowania odmienności tożsa-
mości, wartości i celów.

Zaproponowany program kulturalny miasta zogniskowany był wokół 
czterech osi tematycznych: Latarnia pokoju (Faro de la Paz), Latarnia życia 
(Faro de la Vida), Latarnia głosów (Faro de voces) i Latarnia na morzu i ziemi 
(Faro del mar y de la tierra). Jego mottem przewodnim była idea: „Fale energii 
obywatelskiej – kultura na rzecz współistnienia” (Olas de energía ciudadana – 
cultura para la convivencia), nawiązując tym samym do dwóch przestrzeni, 
które w istotny sposób definiowały i wciąż definiują miasto. Pierwsza to geo-
graficzne położenie San Sebastián. Miasto usytuowane jest nad przypominają-
cą muszlę zatoką La Concha, z dwóch stron otaczają je wzgórza: Monte Urgull 
i Monte Igeldo. Różnorodność krajobrazu i piękna miejska plaża La Concha 
sprawiły, że San Sebastián zyskało renomę popularnego nadmorskiego ku-
rortu wypoczynkowego (tę nadmorskość miasta wyraża tu koncepcja „fali”). 
Drugą kwestią jest to, co dotyczy sfery obywatelskiej aktywności, wyobrażonej 
metaforą „fali energii”. Idea ta wyrasta ze specyfiki lokalnej i świetnie wpisuje 
się w promowany przez władze baskijskie od ponad dekady model innowacji, 
jako motoru rozwoju społecznego. „Przeprogramowanie” modelu gospodarki 
i oparcie jej na szeroko rozumianej innowacji, zainicjowane na przełomie XX 
i XXI wieku, stanowiło baskijską odpowiedź na zachodzące w gospodarce 
światowej zmiany i konieczność znalezienia obszaru, który pozwoliłby na 
utrzymanie wysokiego poziomu życia mieszkańców w sytuacji, w której re-
gion nie mógł konkurować pod względem kosztów produkcji (Kraj Basków 
charakteryzuje się relatywnie drogą siłą roboczą). Celem dalekosiężnym było 
uczynienie Kraju Basków najbardziej innowacyjnym regionem Europy do 
2030 roku.

Co znamienne, punktem referencyjnym polityk regionalnych nie była 
Hiszpania, lecz właśnie Europa. Jest to zupełnie zrozumiałe, jeśli uwzględni 
się specyfikę regionalną i niezwykle silną baskijską identyfikację narodową. 
W kontekście aplikowania o tytuł ESK 2016, ten podkreślany wielokrotnie 
europejski charakter San Sebastián stanowił jego bardzo mocną stronę – był 
dowodem na możliwość pogodzenia lokalności życia (baskijskości), ale jed-
nocześnie globalizmu, otwarcia i europejskości; a równocześnie pozwalał na 
odejście od często problematycznego kontekstu państw narodowych.



277

7. Analiza porównawcza aplikacji miast hiszpańskich 

(Joanna Orzechowska-Wacławska)

Burgos
Informacje  
podstawowe

• 176 608 mieszkańców (2016 r.)
• Stolica prowincji Burgos w regionie autonomicznym: Kastylia 

i León
• Ośrodek o znaczeniu historycznym: kolebka kultury i języka ka-

stylijskiego, dawana stolica Królestwa Kastylii
• W tym regionie (w Atapuerca) znaleziono pierwsze szczątki 

ludzkie

Silne i słabe strony

Silne strony 
miasta:

• Tętniący życiem ośrodek, w którym od tysiącleci rozwijała się 
ludzka aktywność

• Bogate dziedzictwo kulturowe miasta

Słabe strony 
miasta:

• Dotychczasowy introwertyzm kulturowy
• Brak silnej obecności w Europie i wyraźnej miejskiej tożsamości
• Ewolucyjne zacofanie: dotychczasowe oparcie gospodarki miasta 

na „starym” modelu gospodarki przemysłowej i bardzo „trady-
cyjnym i historycznym” rozumieniu kultury

Aplikacja ESK 2016

Główne 
hasło: R-ewolucja (R-evolución)

Cele  
kandydatury:

• Zmiana oblicza miasta przez kulturę (kultura jako motor spo-
łecznej i miejskiej transformacji)

• Zrepozycjonowanie Burgos i usieciowienie go w Europie

Główna idea: Idea R-ewolucji – program kulturalny podzielony na:
• Trzy fazy: (1) Odkrycie (Re-descubrir): 2011–2015, (2) Przemiana 

(Re-inventar): 2016, Reedycja (Re-editar): 2017–
• Cztery główne tematy: (1) autentyzm miasta (współdzielenie prze-

strzeni publicznych i wartości ludzkich), (2) miasto elokwentne, 
(3) problem piękna, (4) podróże w poszukiwaniu prawdy

Europejskość: Europejskość wyrażana poprzez dawną kulturową różnorodność 
miasta i jego historyczne znaczenie

Opracowanie własne na podstawie: Burgos 2016. Ciudad candidata Capital Europea 
de la Cultura. R-evolución, Dossier de candidatura, czerwiec 2010.

Analiza porównawcza aplikacji miast hiszpańskich
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Kordoba
Informacje  
podstawowe

• 326 609 mieszkańców (2016 r.)
• Stolica prowincji Kordoba w regionie autonomicznym: Andaluzja
• Miasto znane ze swoich zabytków, w  tym przede wszystkim 

wzniesionej za czasów arabskiej dominacji Półwyspu: Mezquity
• Miasto uznawane powszechnie za miejsce spotkania kultur i cy-

wilizacji 

Silne i słabe strony

Silne strony 
miasta:

• Ugruntowana na arenie międzynarodowej marka miasta jako 
miejsca spotkania kultur, pokojowego ich współistnienia i to-
lerancji

• Miasto prototypiczne dla Europy Południowej: ucieleśnia pozy-
tywne cechy Południa, tj. nastawienie na jakość życia, radość, 
kreatywność

• Położenie geostrategiczne między Europą i Afryką
• Bogactwo kulturowe, ważny ośrodek turystyki kulturowej

Słabe strony 
miasta:

• Nieumiejętność zintegrowania symbolicznej spuścizny kulturo-
wej z potrzebami i wyzwaniami współczesnego miasta

• Uprzedzenia i stereotypy związane z Południem: Andaluzja i Kor-
doba jako peryferia społeczne i gospodarcze, charakteryzujące się 
przywiązaniem do tradycji i brakiem innowacji

• Drugoplanowa pozycja miasta w Andaluzji – nieumiejętność wy-
korzystania geostrategicznego położenia do zbudowania silnej 
pozycji w Hiszpanii i Europie

• Trudności gospodarcze, słaby przemysł (region rolniczy)
• Deficytowy system kulturalny, w tym: skoncentrowanie ekspresji 

artystycznej i kulturalnej na przeszłości (deficyt współczesnych 
form i treści)

Aplikacja ESK 2016

Główne 
hasło:

Przyszłość ma korzenie. Świętując różnorodność (El futuro tiene 
raíces. Celebrando la diversidad)

Cele  
kandydatury:

• Zwieńczenie procesu ekonomicznej i społecznej transformacji 
miasta w oparciu o kulturę (ESK jako ważny impuls moderni-
zacyjny)

• Odegranie ważnej roli w rejonie Morza Śródziemnego – „Kan-
dydatura z Południa” rozumiana geograficznie, społecznie, kul-
turowo i cywilizacyjnie: Kordoba jako pomost łączący Południe 
Europy z krajami arabskimi, Bliskiego Wschodu i Maghrebu
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Główna idea: W haśle: „Przyszłość ma korzenie. Świętując różnorodność” 
zawiera się główna idea kordobańskiej kandydatury nawiązująca 
do dialogu, wielokulturowości, pokojowego współistnienia kultur 
i cywilizacji.
Program kulturowy, będący emanacją tej idei:
• opierał się na czterech głównych zasadach: (1) międzykulturowo-

ści (interculturalidad), (2) partycypacji (participación), (3) inno-
wacji (innovación) i (4) zrównoważenia (sostenibilidad);

• składał się z  trzech głównych komponentów tematycznych: 
(1) Paradygmat Kordoby (Paradigma de Córdoba), (2) Europo-
wiązania: świętując różnorodność (Euroconectores: celebrando la 
diversidad) i (3) Miasto i dni (La ciudad y los días)

Europejskość: Europejskość miasta rozumiana dwojako:
• Jako dowód na „jedność w różnorodności” – Kordoba jako prze-

strzeń typowo europejska, dowód na możliwość pokojowego 
współistnienia kultur

• Jako punkt referencyjny dla europejskiego dialogu międzykul-
turowego 

Opracowanie własne na podstawie: Propuesta de candidatura Córdoba 2016, Kordoba, 
kwiecień 2011.

Analiza porównawcza aplikacji miast hiszpańskich
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Las Palmas de Gran Canaria
Informacje  
podstawowe

• 378 998 mieszkańców (2016 r.)
• Razem z Santa Cruz de Tenerife – główny ośrodek administra-

cyjny w regionie autonomicznym: Wyspy Kanaryjskie
• Ze względu na swoje położenie – jedna z najpopularniejszych 

destynacji turystycznych w Europie (co roku wyspę Gran Canaria 
odwiedza przeszło 3 miliony turystów)*

Silne i słabe strony

Silne strony 
miasta:

• Oferta kulturalna, dziedzictwo kulturowe miasta
• Potencjał turystyczny (klimat, słońce, plaża, oferta gastronomicz-

na, karnawał)
• Położenie geostrategiczne: na przecięciu wielu szlaków
• Otwartość, wielobarwność, wielokulturowość społeczeństwa 

kanaryjskiego

Słabe strony 
miasta:

• Starzejąca się infrastruktura wymagająca remontu, przestarzała 
i mało zróżnicowana oferta hotelarska

• Brak koordynacji inicjatyw publicznych i prywatnych
• Zaniedbanie niektórych części miasta
• Niekorzystna sytuacja socjoekonomiczna (wysokie bezrobocie)

Aplikacja ESK 2016

Główne 
hasło: „Światło na oceanie” (Una luz en el océano)

Cele  
kandydatury:

• Pięć głównych celów: (1) Przeprojektowanie dotychczasowego 
modelu przemysłu kulturalnego, (2) Dywersyfikacja i odzyska-
nie przestrzeni publicznych, (3) Włączenie obywateli do procesu 
tworzenia kultury, (4) Nastawienie na dzieci i młodzież, jako klu-
czowych aktorów, od których zależy przyszłość miasta (integra-
cja programów edukacyjnych i kulturalnych), (5) Wzmocnienie 
europejskiego wymiaru miasta

• Cele te mają być osiągnięte poprzez tzw. Rewolucję CIDEC (Re-
-Evolución CIDEC), tj. oparcie programu przemiany miasta przez 
kulturę na pięciu fundamentach: (1) Kreatywności (Creatividad), 
(2) Innowacji (Innovación), (3) Rozwoju (Desarrollo), (4) Eduka-
cji (Educación), (5) Kooperacji (Cooperación)

Główna idea: • Las Palmas jako „Miasto – wyspa kolorów” (Ciudad – Isla del 
Color): doświadczenie wielobarwności, wielokulturowości, kre-
atywności i otwartości

• Las Palmas 2016 jako reprezentant peryferyjnych regionów Eu-
ropy, Europejska Stolica Kultur (w liczbie mnogiej)
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Europejskość: Europejskość miasta rozumiana:
• Przez jego doświadczenie wielokulturowości: ucieleśnienie idei 

„jedności w różnorodności”: społeczeństwo kanaryjskie ukształ-
towane w toku długiego trwania przez migracje i napływy

• Ideologicznie: europejskość Las Palmas jako europejskość pery-
feriów Unii Europejskiej: spojrzenie na Europę przez pryzmat jej 
regionów peryferyjnych, przełamanie typowego sposobu wyobra-
żania Europy poprzez odniesienie do centrum

* 2010 r.: 2 933 322 turystów (z czego 2 500 533 obcokrajowców); 2011 r.: 3 252 897 
(w tym 2 810 581 obcokrajowców); 2012 r.: 3 262 920 (2 818 432 obcokrajowców); 
2013 r.: 3 385 404 (2 927 083 obcokrajowców); 2014 r.: 3 591 257 (3 123 775 obcokra-
jowców); 2015 r.: 3 717 626 (3 246 280 obcokrajowców); 2016 r. (od I do XI): 3 809 388 
(3 291 630 obcokrajowców). Spośród Wysp Kanaryjskich, więcej turystów odwiedza 
jedynie Teneryfę, gdzie począwszy od r. 2014 ich liczba przekracza rokrocznie 5 mi-
lionów. Dane na podstawie: INSTAC (Instituto Canario de Estadística).

Opracowanie własne na podstawie: Las Palmas De Gran Canaria 2016. Ciudad Can-
didata a Capital Europea de la Cultura, 2010 oraz Las Palmas de Gran Canaria. Plan 
de Marketing Turistico. 2016–2020; lpavisit.com.

Analiza porównawcza aplikacji miast hiszpańskich
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Saragossa
Informacje  
podstawowe

• 661 108 mieszkańców (2016 r.)
• Stolica regionu autonomicznego: Aragonia
• Miasto dziedzictwa kulturowego

Silne i słabe strony

Silne strony 
miasta:

• Dostępność miasta (zewnętrzna i wewnętrzna)
• Różnorodność kulturowa miasta (miasto czterech kultur) i do-

świadczenie pokojowego współistnienia – Miasto Pokoju (Ciudad 
De Paz)

• Dziedzictwo kulturowe (dwa wieki istnienia miasta) – Saragossa 
jako Stolica Hiszpańskości (Capital De Hispanidad)

• Spuścizna po Expo 2008: (1) doświadczenie w organizowaniu 
wielkich wydarzeń międzynarodowych, (2) rozwinięta sieć wo-
lontariatu, (3) zaangażowanie obywateli, (4) odnowiona infra-
struktura

• Miasto innowacji i wiedzy, a równocześnie miasto historii

Słabe strony 
miasta:

• Problemy socjoekonomiczne i gospodarcze miasta
• Za wyjątkiem niektórych przestrzeni, zaniedbane i brudne dziel-

nice
• Brak „wyróżnika kulturowego”, elementu dystynktywnego dla 

miasta

Aplikacja ESK 2016

Główne 
hasło: „Europa, Utopia” (Europa, Utopía/ Europe, Utopia)

Cele  
kandydatury:

• Pobudzenie dyskusji o kulturowym wymiarze europejskości, pro-
mowanie szerokiego rozumienia kultury (kultura uczestnictwa, 
inkluzji, tolerancji, kultura jako jakość życia)

• Rozbudzenie emocjonalnej narracji o Europie (stworzenie więzi 
afektywnej z Europą)
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Główna idea: Program kulturalny:
• Podzielony na pięć głównych tematów: Pamięć i Świętowanie 

(Memoria y Celebración), Miasto i Kultura miejska (Ciudad y 
Cultura Urbana), Zróżnicowana Europa (La Europa Diversa), 
Droga do Utopii (La Ruta de la Utopía), oraz Związki z Ameryką 
Łacińską (El Vínculo con Latinoamérica),

• Oparty na trzech ideach: (1) Saragossa, wszystkie miasta w jed-
nym (Zróżnicowana Saragossa, Europa w Saragossie), (2) Kultury 
lokalne versus kultura europejska (Różnorodność, Kultury bez 
granic, Mobilność, Kooperacja), (3) Europejski wymiar kultury 
(Kultura dla obywateli, nowa kultura dla Europy) 

Europejskość: Europejskość jako:
• Element definiujący miasto (Saragossa jako miasto europejskie, 

tj. miasto zanurzenie w kulturze i cywilizacji europejskiej)
• Misja dla miasta mającego sprawować tytuł ESK 2016 (Saragossa 

jako centrum dyskusji o europejskości i kulturze europejskiej)

Opracowanie własne na podstawie: Zaragoza 2016. Candidata Capital Europea de la 
Cultura, dossier; online: http://www.aragondigital.es/not/documentosNoticia/Zara-
goza%202016.pdf [dostęp: styczeń 2017].

Analiza porównawcza aplikacji miast hiszpańskich
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Donostia-San Sebastián
Informacje  
podstawowe

• 52 257 mieszkańców (2016 r.)
• Stolica prowincji Segovia w regionie autonomicznym: Kastylia-

-León
• Miasto znane jako ośrodek wypoczynkowy Kraju Basków, roz-

poznawalny na arenie międzynarodowej z uwagi na swój festiwal 
jazzowy

Silne i słabe strony

Silne strony 
miasta:

• Wysoka jakość życia
• Dogodne położenie geograficzne
• Spójność społeczna
• Oferta gastronomiczna
• Wysoki stopień zaangażowania społecznego
• Krajobraz i środowisko naturalne

Słabe strony 
miasta:

• Brak kultury zgody i porozumienia
• Konserwatyzm i samozadowolenie
• Terroryzm, konflikt i przemoc
• Starzejące się społeczeństwo
• Wysokie koszty życia

Aplikacja ESK 2016

Główne 
hasło: „Kultura na rzecz współistnienia” (Cultura para la convivencia)

Cele  
kandydatury:

• Wzmocnienie zaangażowania społecznego na rzecz praw czło-
wieka i przeciwko wszelkim formom wykluczenia i przemocy

• Przydanie kulturze kluczowej roli w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego

• Rozwój polityk kulturalnych miasta
• Wzmocnienie wymiaru europejskiego miasta

Główna idea: Program kulturalny pod hasłem „Fale energii obywatelskiej – kul-
tura na rzecz współistnienia” (Olas de energía ciudadana – cultura 
para la convivencia): podzielony na cztery osie tematyczne: (1) La-
tarnia pokoju (Faro de la Paz), (2) Latarnia życia (Faro de la Vida), 
(3) Latarnia głosów (Faro de voces) i (4) Latarnia na morzu i ziemi 
(Faro del mar y de la tierra)
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Europejskość: Europejskość:
• Jako charakterystyka miasta (San Sebastián jako miasto lokalne 

(baskijskie) i europejskie)
• Jako miasto-symbol dialogu i pokojowego współistnienia różnych 

tożsamości i wartości

Opracowanie własne na podstawie: San Sebastián Donostia 2016. European Capital 
of Culture, Candidate City/Ciudad Candidata a Capital Europea de la Cultura 2016. 
Waves of Energy. Culture for coexistence/Olas de energía. Cultura para la convivencia, 
dossier, s. 9; online: http://www.sinergiavalue.com/sites/default/files/D2016memo-
ria-ING-CAS_0.pdf [dostęp: styczeń 2017] oraz Plan Estrategico de Donostia/San 
Sebastian E2020DSS, 2011; http://www.donostiafutura.com.

Analiza porównawcza aplikacji miast hiszpańskich
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Segowia
Informacje  
podstawowe

• 52 257 mieszkańców (2016 r.)
• Stolica prowincji Segowia w regionie autonomicznym: Kastylia-

-León
• Najważniejszym zabytkiem miasta jest rzymski akwedukt, który 

wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Silne i słabe strony

Silne strony 
miasta:

• Centralne położenie geograficzne
• Determinacja we wdrażaniu programu rozwoju miasta przez 

kulturę, przy dużym zaangażowaniu społecznym

Słabe strony 
miasta:

• Poczucie wyobcowania i brak odpowiednich narzędzi do pod-
kreślenia swojej obecności w Europie

• Wyludnianie się centrum miasta
• Brak środowiska sprzyjającego innowacjom

Aplikacja ESK 2016

Główne 
hasło:

„Segowia, miasto laboratorium kultury” (Segovia, ciudad labora-
torio de cultura)

Cele  
kandydatury:

• Stworzenie sieci małych europejskich miast interioru, by wspól-
nie radzić sobie z podobnymi wyzwaniami, tj.: (1) mądrze i po-
mysłowo zarządzać dziedzictwem miasta, (2) działać w relacji 
do otoczenia zewnętrznego i lokalnego krajobrazu, (3) tworzyć 
innowację społeczną, (4) rozwijać związki z Europą, (5) tworzyć, 
wdrażać i upowszechniać kulturę jako motor rozwoju miasta

• Innowacja społeczna (Segowia jako laboratorium innowacji spo-
łecznej w Europie)

Główna idea: Program kulturalny Segowia 2016 jako Laboratorium Kultury 
zogniskowany wokół trzech osi: (1) Nowej centralności (Una nu-
eva centralidad), (2) Miasto-Laboratorium Dziedzictwa (Ciudad 
Laboratorio de Patrimonio), (3) Innowacja społeczna (Innovación 
social), w ramach którego przewidziano cztery główne programy: 
Konexionex, Paisajes, Bravo! i Convergentes

Europejskość: Europejskość miast interioru: Segowia jako ambasador małych 
europejskich miast, traktowanych jako siła napędowa Europy

Opracowanie własne na podstawie: Segowia 2016. Ciudad laboratorium de cultura, 
Dossier de la candidatura para la Capital Europea de la Cultura, Fase de selección 
final, marzec 2011.
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SUMMARY

THE EUROPEAN CITY OF CULTURE EFFECT:  
HOW CAMPAIGNS FOR ECC RECOGNITION 

TRANSFORMED POLISH CITIES

This volume analyzes the so-called “ECC effect” – that is, the set of con-
sequences of city participation in the competition (held between 2007-
2011) for the title of European Capital of Culture 2016. The material for 
this publication was gathered during the course of a 2016 research project 
carried out in seven (out of the eleven) participating cities: Gdańsk, Ka-
towice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, and Wroclaw. Subsidized by the 
Impart Festival Office 2016, the research team was based at the Institute 
of European Studies (Jagiellonian University, Krakow) and included Paweł 
Kubicki (project manager) as well as Bożena Gierat-Bieroń and Joanna 
Orzechowska-Wacławska. The main aim of the project was to determine 
whether candidacy for the title of ECC 2016 led to significant change 
(broadly understood) in these metropolises. If this was the case, then what 
kind of change was this? By what determinants and benchmarks could 
this be described and measured? What sort of influence did this have on 
a transformation of urban identity, urban cultural policies, social activism, 
as well as the cultural and artistic aspirations of local artists and residents?

On the most general level, the research demonstrated that the ECC 
2016 competition did trigger a number of changes in the candidate cities. 
These were mostly visible in the socio-cultural sphere entailing issues such 
as urban identity and social capital. Shifts here allowed for the creation 
of new narratives of the city which, in turn, contributed to changes in its 
image, both internal and external. In some cases, we can speak of a real 
revolution that could only have taken place thanks to an unprecedented 
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social mobilization. The scale of this mobilization, however, varied, occur-
ring to the highest degree in cities which underwent a painful process of 
systemic transformation and experienced an accompanying social trauma. 
In such cases, the competition for the ECC title somehow became a sort 
of origin myth – the point from which a new urban identity began to 
develop. The competition facilitated discovery of a city’s own resources; 
it “opened the eyes” of residents, encouraging self-reflection on their local 
community. This was particularly important for cities struggling with neg-
ative stereotypes imposed from outside and was most intensive in Lublin, 
Łódź, and Katowice.

Thanks to the competition for the European City of Culture title, the 
way in which culture is perceived also changed. From the “temples of 
culture” it was brought out into the public sphere accessible to the average 
citizen. A consequence of this fact were heightened cultural aspirations 
by city dwellers as to the available cultural offers, especially with refer-
ence to spatial management and leisure opportunities (so-called “place 
awareness”). At the same time, the degree to which inhabitants identified 
with their city and their sense of subjectivity also increased significantly.

In most of these cities the social capital freed up during the competi-
tion has been preserved and is used (to a greater or lesser degree) in many 
processes of urban development. However, with a few exceptions, this 
capital is utilized outside of local government. This does not mean that it 
is not applied on behalf of the city, but usually manifests itself in non-in-
stitutional forms of social activities that strengthen local communities. An 
important, and unprecedented in the history of the ECC competitions, 
was the formation of the Coalition of Cities in support of culture. The 
initial spirit of competition has evolved into network cooperation and 
mutual learning from experience. Moreover, the interpersonal and pro-
fessional relationships established during the competition have survived 
to the present day leading to cooperation on various levels. Thus, instead 
of ambivalent rivalry, the competition has contributed to the development 
of an urban network which bears an impact on changing urban discourse 
in Poland.

As far as the institutional sphere is concerned, the ECC competition 
did not lead to deep systemic transformation although, in some cases, 
certain evident changes did occur. The general lack of deeper institutional 
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shifts was caused by two main factors. On the one hand, this was a con-
sequence of the antinomy inscribed in the European Capital of Culture 
competition itself. On the other, there was a dearth of coherent urban 
policies which could facilitate the creation of a framework and ensure sys-
tematic support for the social processes set in motion by the competition. 

Still, the enormous interest in the metropolis and metropolitan cul-
ture has meant greater participation in culture itself, filling new buildings 
with new audiences. The administration teams of these contemporary 
establishments have been largely recruited from amongst those actively 
involved in the preparation of the ECC applications, who subsequently 
introduced their past experiences into the fresh new ventures. This has had 
an impact on management style: the latest institutions have implemented 
more participatory mechanisms of co-management, opening up to the city 
and its inhabitants. Nonetheless, here, too, non-competition factors – such 
as the primacy of the economic market over the common good (public 
spaces) – have prevented, in many instances, these new institutions from 
becoming the driving forces of development. As such they are far from 
evoking the so-called “Bilbao effect”. At the same time, however, largely 
due to the aftereffects of the ECC competition, we cannot speak of a “white 
elephant” syndrome.

The competition has also played a crucial role in the Europeaniza-
tion of Polish cities. Thanks to its stimulating a circulation of community 
ideas, Polish metropolises have begun to overcome inferiority complexes  
vis-à-vis Western European cities. The Polish cities now plan their cul-
tural, social, and image-based activities in line with European standards. 
This has translated into the acquisition of managerial and organizational 
competencies by the persons managing the sphere of urban culture, but 
also into a professionalization of the processes by which this sphere is 
evaluated.

The European City of Culture Effect...
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Szyld na wprost Dworca Głównego we Wrocławiu  
informujący przyjezdnych o Wrocławiu ESK 2016,  

fot. Bożena Gierat-Bieroń
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Zespół przygotowujący aplikację gdańską, Gdańsk ESK 2016, 
fot. z archiwum Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku



Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu,  
fot. Bożena Gierat-Bieroń
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Prezydent Lublina Krzysztof Żuk  
oraz eksperci aplikacji Lublin ESK 2016,  

fot. Wojciech Kornet


